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1 Úvod

Značná část populace se v průběhu svého života stane obětí trestného činu. 

Každý z nás pravděpodobně zná ve svém okolí osobu, která se v minulosti obětí trestné 

činnosti stala, a to ať už se jedná o trestnou činnost majetkovou, násilnou, či jinou. 

Podle odhadů se počet obětí trestných činů ve společnosti zvyšuje a v horizontu pěti let 

by měla skupina obětí trestných činů představovat až 60% populace.1 Přesto však se 

zájem laické a v určité míře i odborné veřejnosti soustřeďuje vždy více na pachatele 

trestného činu, způsob spáchání a další okolnosti. Postava oběti je spíše neaktivním, 

nezúčastněným subjektem, který hrál určitou roli v okamžiku spáchání trestného činu, 

dál se s ním již nijak zvláště nepočítá.

V průběhu doby se mnohem dříve a mnohem podrobněji začala vymezovat 

práva a povinnosti pachatelů trestných činů v rámci trestního řízení. Na oběti trestných 

činů se v tomto ohledu pozapomnělo, přestože historicky to byly právě samy oběti nebo 

jejich rodiny, které měly v rukou potrestání pachatele a odškodnění oběti. Postupně 

však svou výsadní a především aktivní roli ztratily a tyto úkoly na sebe převzal stát a 

jeho orgány. 

Zkoumání obětí trestných činů není důležité pouze s ohledem na stanovení jejich 

postavení v rámci trestního řízení, ale také s ohledem na zjištění jak k obětem 

přistupovat, jak jim nejlépe pomoci.

To, že se oběti trestných činů naštěstí znova stávají předmětem zájmu, dokazuje 

nejlépe vznik vědního oboru viktimologie, vznik organizací, které se pomocí obětem 

zabývají, nová legislativa v mnoha státech světa umožňující odškodnění obětí trestných 

činů a v neposlední řadě i zájem mezinárodního společenství na zlepšení postavení obětí 

trestných činů, který se zrcadlí ve významném počtu mezinárodních dokumentů 

věnovaných této tematice.

Z výše uvedeného vyplývá, že pomoc obětem trestných činů je velmi zajímavou 

oblastí ke zkoumání a hlavně oblastí, která se v současné době vyvíjí v národním i 

mezinárodním měřítku. Zásadní otázkou je, zda oběť trestného činu má být pasivní 

postavou, jejíž práva brání stát, či se má aktivně účastnit na průběhu vyšetřování 

                                                
1 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 109.



2

trestného činu a potrestání pachatele a na dosažení odškodnění podle moderního trendu 

restorativní justice. Je skutečně pro oběť trestného činu nejpodstatnější důsledné 

potrestání pachatele ze strany státu?

Není možné nezmínit skutečnost, že oběť trestného činu je obrovským zdrojem 

informací o spáchaném trestném činu a jeho pachateli. Není tedy jen osobou, které je 

nutno pomoci, ale především osobou, která může naopak pomoc poskytnout orgánům 

činným v trestním řízení. V důsledku této spolupráce však může obětem hrozit 

nebezpečí další újmy. 

Ve své práci bych se chtěla zabývat otázkami pomoci obětem trestných činů se 

zaměřením na výklad o viktimologii, jako vědě soustřeďující se na osoby, které se 

oběťmi staly, o postavení oběti v českém trestním právu, o možnostech hmotné i 

nehmotné pomoci poskytované obětem trestné činnosti. Součástí mé práce by měl být 

výklad o ochraně oběti v roli svědka v trestním řízení, a to i se srovnáním právní úpravy 

zvláštní ochrany poskytované svědkům trestných činů v České republice s úpravou 

přijatou ve Spojených státech amerických. Při studiu trestního práva ve Spojených 

státech jsem totiž zjistila, že české trestní právo je trestnímu právu americkému 

v mnoha ohledech až překvapivě blízké, i když se jedná o dvě odlišné právní kultury. 

V neposlední řadě se budu ve své práci věnovat i pomoci obětem trestných činů 

v mezinárodním kontextu. Mezinárodní právo zasahuje mnoho oblastí národního práva, 

trestní právo a otázky pomoci obětem trestných činů nevyjímaje. Bude zajímavé zjistit, 

zda české právo je již plně v souladu s požadavky mezinárodních dokumentů 

zabývajících se pomocí obětem trestných činů.

Pevně doufám, že ve své diplomové práci budu schopná i na tomto omezeném 

prostoru přinést mnoho informací z oblasti pomoci obětem trestných činů.
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2 Oběť

2.1 Pojem oběť trestného činu

Slovo oběť je v běžných slovnících českého jazyka uváděno zejména ve 

významu oběť obřadní, rituální. Oběti trestné činnosti představují pouze jednu skupinu 

obětí. Dalšími skupinami obětí jsou oběti ozbrojených konfliktů, oběti živelných 

katastrof, oběti teroristických útoků, oběti leteckých havárií a mnoho dalších. Obětí je 

osoba nějakým způsobem poraněná, poškozená. Obětí je jednoduše osoba, které byla 

způsobena újma. Ačkoliv je slovo oběť pojmem často používaným v běžné řeči a jeho 

výklad a porozumění jeho významu nečiní v běžném hovoru žádné obtíže, je to pojem 

mírně problematický z pohledu práva. Trestní právo totiž spíše operuje s jinými pojmy. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, jako jeden ze základních 

pramenů trestního práva pojem „oběť trestného činu“ nezná vůbec. Používá pojem 

„poškozený“. Tento pojem je velmi blízký pojmu oběť, ale není s ním totožný. Legální 

definici tohoto pojmu nalezneme v § 43 TŘ. Poškozeným podle § 43 odst. 1 TŘ je 

osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Tato 

definice je pozitivní definicí pojmu poškozený. § 43 odst. 2 TŘ pak obsahuje definici

negativní, čili stanoví, koho zákon pro účely trestního řízení za poškozeného 

nepovažuje. Podle uvedeného ustanovení není poškozeným osoba, která se cítí být 

trestným činem morálně nebo jinak poškozena, nicméně vzniklou škodu pachatel 

trestného činu nezavinil nebo chybí příčinná souvislost mezi vznikem škody a daným 

trestným činem. Poškozeným se rozumí jak fyzická, tak právnická osoba. Pod kategorii 

právnických osob jako obětí trestného činu přitom může spadat i stát.2 Zajímavé je, že 

zařazení osoby do kategorie poškozených trestným činem nikterak nesouvisí se 

subjektivním náhledem této osoby. Není rozhodné, zda ona sama se cítí být trestným 

činem poškozena, podstatné je, zda jí trestným činem z objektivního hlediska byla újma, 

ať už na zdraví, majetku, či jiných právech, způsobena.3

                                                
2 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 
str. 191.
3 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 29.
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Jak uvádím výše, pojem poškozený se neshoduje s pojmem oběť trestného činu. 

Z kriminologického hlediska se obětí v nejširším smyslu slova rozumí každý, kdo 

„utrpěl škodlivý následek v důsledku vnější či vnitřní události (válka, živelní pohroma, 

nemoc)“.4 Používanější a vhodnější je však užší pojetí, které považuje za oběť fyzickou 

osobu, „která byla trestným činem usmrcena nebo zraněna nebo ohrožena na životě a 

zdraví, nebo jí byla způsobena škoda na majetku nebo škoda morální, byla omezena na 

svobodě nebo jiných právech“.5 Kriminologie na rozdíl od trestního práva neposuzuje 

oběti pouze z objektivního hlediska, nýbrž i z hlediska subjektivního. Zabývá se tedy 

nejen osobami, kterým byla objektivně trestným činem způsobena újma, ale i osobami, 

které se oběťmi subjektivně cítí být. Dalším výrazným rozdílem mezi pojmem oběť 

používaným ve viktimologii a trestněprávním pojmem poškozený je to, že obětí ve 

smyslu viktimologickém nemůže být právnická osoba. Vyplývá to vlastně zcela jasně i

ze zaměření viktimologie, z předmětu jejího zkoumání, když viktimologie zkoumá 

osobu oběti z hlediska prožívání způsobené újmy, z hlediska dopadu spáchání trestného 

činu na psychiku oběti, z hlediska interakce mezi obětí a pachatelem v okamžiku 

spáchání trestného činu atd. V tom je tedy pojem oběť užší než pojem poškozený. Na 

druhou stranu se však kriminologie potýká s problémem širokého vymezení pojmu oběť 

v tom smyslu, že oběťmi jsou fakticky i osoby, kterých se trestný čin dotkl až 

zprostředkovaně prostřednictvím přímých obětí. V praxi se bude nejčastěji jednat o 

rodinu přímé oběti nebo osoby jí blízké. Z důvodu kvality výzkumu se však 

kriminologie přiklání k názoru, že takové široké pojetí nemůže obstát.6 Jestliže se tedy 

v kriminologii a viktimologii hovoří o oběti trestného činu, jedná se pouze o osobu, 

která byla bezprostředně dotčena spáchaným trestným činem. V podstatě stejný je i 

přístup kriminalistiky, která za oběť trestného činu považuje pouze „konkrétní fyzickou 

osobu, která utrpěla v souvislosti se spácháním trestného činu újmu na životě, na 

zdraví, na majetku, na cti nebo na jiných subjektivních právech“.7

Ačkoliv TŘ pojem oběť trestného činu nezná a nepoužívá, není možné říci, že 

by tento pojem nebyl trestním právem používán vůbec. Pojem oběť trestného činu do 

                                                
4 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 30.
5 MAREŠOVÁ, A., MARTINKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. Str. 1. Článek 
dostupný na http://www.mvcr.cz/clanek/o-vyznamu-poznavani-obeti-trestne-cinnosti.aspx.
6 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
150.
7 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 66.
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právní terminologie uvedl zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem 

trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, účinný od 1.1.1998. § 2 odst. 1, 

2 tohoto zákona uvádí, že obětí se rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného 

činu vznikla škoda na zdraví, ale také osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku 

trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně 

v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo 

byl povinen poskytovat výživu. Jak vyplývá z této zákonné definice, ZoPP považuje za 

oběť pouze osobu fyzickou, stejně jako kriminologie, viktimologie a kriminalistika. 

Takové pojetí odpovídá i účelu zákona, kterým je odškodnit oběti, jimž byla způsobena 

újma na zdraví. Právnické osobě samozřejmě škoda na zdraví vzniknout nemůže. ZoPP

za oběť označuje i osoby zprostředkovaně dotčené spáchaným trestným činem. Takové 

pojetí je odlišné jak od pojetí pojmu poškozený v TŘ tak od užšího pojetí 

kriminologického a viktimologického. Ovšem i zde můžeme nalézt zdůvodnění 

vycházející z účelu ZoPP a TŘ a účelu vědeckého bádání kriminologů a viktimologů. 

TŘ považuje za poškozeného skutečně jen osobu, která byla přímo trestným činem 

dotčena s cílem přiznat této osobě významnou roli v rámci trestního řízení a mnohá 

procesní práva tak, aby se tato osoba mohla aktivně podílet na rozhodnutí o vině 

pachatele a uloženém trestu. Zájmy ostatních osob, veřejnosti, která také může být 

činem dotčena, ale již ne bezprostředně, vlastně v trestním řízení hájí stát 

prostřednictvím státního zástupce. Nebylo by tedy správné ani efektivní řadit osoby, 

které nejsou dotčeny spáchaným trestným činem bezprostředně pod pojem poškozený. 

Kriminologie používá užší definici oběti trestného činu zahrnující pouze bezprostředně 

dotčené osoby z důvodu vědeckých a výzkumných. Účelem peněžité pomoci 

poskytované na základě ZoPP je překlenutí hmotné nouze, do které se může v důsledku 

spáchání trestného činu dostat nejen přímá oběť, ale i osoby na ní hmotně závislé. 

Z tohoto důvodu je definice oběti trestného činu použitá v tomto zákoně poměrně 

široká.

Z uvedeného vyplývá, že vymezení pojmu poškozený a oběť trestného činu není 

v právním pojmosloví věc jednoduchá, jakkoliv by se mohlo zdát, že tyto výrazy 

nemohou způsobovat nedorozumění nebo výkladové problémy. Celá problematika se 

ještě komplikuje skutečností, že otázkami práv poškozených, jejich postavení v trestním 

řízení a pomoci obětem trestných činů se zabývá i množství mezinárodních dokumentů. 
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Ani tyto dokumenty mnohdy nejsou ve výkladu základních pojmů jednotné, což na 

srozumitelnosti nepřidává. 

2.2 Typologie obětí

Nejen z teoretického, ale i z praktického hlediska je účelné dělit oběti do 

určitých skupin podle různých kritérií. Ne každá oběť je stejná, ne každá má stejnou roli 

v průběhu spáchání trestného činu a u každé se projevují rozdílné reakce po spáchání 

trestného činu. Z tohoto důvodu vznikla celá řada různých typologií obětí.

Již v počátcích viktimologie vedly výzkumy k poznání, že určité předpoklady 

individuální osoby stát se obětí trestného činu, jsou spojeny s jejím sociálním statusem. 

Proto i první z typologií, se kterou přišel jeden ze zakladatelů viktimologie H. von 

Hentig, rozdělovala oběti do skupin podle sociálních charakteristik. Druhý z otců 

vědního oboru viktimologie B. Mendelsohn se zaměřil spíše na vzájemné působení 

oběti a pachatele v okamžiku spáchání trestného činu. Vytvořil škálu obětí podle toho, 

jakou míru zavinění na spáchání trestného činu oběť nese. Na jedné straně škály tak 

stojí oběť, která nenese žádnou vinu na spáchaném trestném činu, na druhé straně stojí 

oběť, které lze přičíst větší míru zavinění než pachateli.8

Na B. Mendelsohna v jistém smyslu navázal E.A. Fattah, který se při svém 

výzkumu rovněž zaměřil na problematiku interakce mezi obětí a pachatelem trestného 

činu. Z jeho výzkumů vzešla jedna z nejznámějších typologií obětí trestných činů. E.A. 

Fattah rozdělil oběti do pěti skupin:

1. Zúčastňující se oběť – typicky v případech, že se oběť a pachatel v době 

spáchání činu již znají. Z kriminalistických statistik i dalších výzkumů vyplývá, 

že ve většině případů násilné trestné činnosti jsou pachatel a oběť osoby, které si 

nejsou cizí. U vražd to bývá až 80% všech případů.9 Skutečnost, že mezi obětí a 

pachatelem je určitý vztah, výrazně ovlivňuje motivaci pachatele.

2. Nezúčastňující se oběť – oběť a pachatel se vzájemně neznají. Oběť nemá 

možnost preventivně ovlivnit útok na svou osobu či svůj majetek. Pachatel není 

motivován ke spáchání trestného v důsledku dřívějšího setkání s obětí.

                                                
8 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 100.
9 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 67.
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3. Provokující oběť – jak napovídá název kategorie, oběť v důsledku svého 

chování vytváří situaci vhodnou pro útok na svou osobu či majetek. Zpravidla je 

to dáno osobnostními rysy této osoby. Typickou vlastností takové osoby může 

být lehkomyslnost, přehnaná důvěřivost, naivita, ale i jiné. Nicméně někdy se 

v provokující oběť může proměnit i osoba bez těchto osobnostních předpokladů, 

například na základě vyhrocené situace, kdy se cítí být ohrožena nebo ponížena.

4. Latentní oběť – tato kategorie obětí je velmi rozporuplná. Z různých statistik a 

průzkumů lze orientačně zjistit, jak velkou část populace latentní oběti tvoří. 

Otázkou je, nakolik se lze na tato data spolehnout. Je ovšem nutné zmínit, že 

tyto výzkumy pomáhají korigovat výstupy z oficiálních statistik vedených 

OČTŘ. Ani tuto kategorii obětí nelze v žádném případě přehlížet. Latence se 

v největší míře objevuje u obětí domácího násilí, sexuálního násilí, kde jsou 

oběti odrazovány od oznámení trestného činu veřejným míněním, obavami 

z posměchu okolí, z nepochopení.

5. Nepravá oběť – nepravou obětí je osoba, která se do role oběti dostala v podstatě 

omylem. Původně vůbec neměla být terčem útoku vedeného pachatelem 

trestného činu. Za nepravé oběti se však považují i osoby, které se subjektivně 

domnívají, že se staly obětí trestného činu, i když z objektivního hlediska tomu 

tak není. Často to může být proto, že spáchaný čin není činem trestným.10

Takové oběti pak nespadají pod pojem poškozeného dle trestního práva. Trestní 

právo označuje poškozené osoby na základě objektivní skutečnosti a nikoliv 

jejich subjektivního vnímání.

Vyjmenované typologie samozřejmě nejsou jedinými. Velmi užitečné pro praxi 

je členit oběti podle jejich reakcí na spáchaný trestný čin vůči jejich osobě. Tato 

typologie zřejmě bude vhodná zejména v oblasti psychologické pomoci obětem. 

Poměrně častá a jednoduchá je klasifikace obětí podle spáchaného trestného činu. Pro 

tuto typologii hrají důležitou roli oficiální policejní nebo soudní statistiky.11

Jak jsem uvedla již v úvodu této podkapitoly, považuji dělení obětí trestných 

činů do kategorií nejen za součást „nudné“ teorie, ale za užitečný nástroj pro praxi. Pro 

osoby setkávající se s oběťmi v rámci svých profesí, nejčastěji se bude jednat o 

                                                
10 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 101, 102.

11 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 100-101.
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psychology, kriminalisty, soudce, je přes jejich profesionální zkušenosti obtížné jednat 

s oběťmi trestných činů právě pro jejich různorodost. Pokud existuje dělení obětí do 

skupin podle nejrůznějších faktorů, je pak dle mého názoru snazší vytvořit jakési 

návody, jak k jednotlivým typům obětí přistupovat. Ani v tomto směru však 

pochopitelně nelze generalizovat, protože žádného člověka není možné přesně zařadit 

do teoreticky, uměle vytvořené kategorie. 

Za nejproblematičtější skupiny vnímám oběti provokující, latentní a nepravé. 

U obětí provokujících je nebezpečí, že přístup OČTŘ i veřejnosti může být odsuzující. I 

když však viktimologie hovoří o určitém zavinění oběti, nikdy není možné podlehnout 

dojmu, že je to oběť, která je skutečně viníkem z pohledu trestního práva. Jakkoliv oběť 

provokuje, je neopatrná a vystavuje se nebezpečným situacím, je to vždy pachatel, který 

páchá trestný čin. Na druhou stranu je však určitě na místě při prevenci kriminality 

věnovat pozornost nejen pachatelům, ale také obětem.12

Oběti latentní jsou problematickou skupinou z toho důvodu, že není možné určit, 

kolik takových osob se ve společnosti vyskytuje. Nemůže jim být poskytnuta náležitá 

pomoc, protože jde o oběti pro oficiální statistiky a příslušné orgány v neexistující. Je 

tedy nutné snažit se vytvářet takové prostředí ve společnosti, kde se oběti jakéhokoliv 

trestného činu nebudou obávat tento trestný čin oznámit. Zároveň se ale domnívám, že 

latentní kriminalitu a její oběti není možné ve společnosti zcela vymýtit. 

Konečně, oběti nepravé dělají špatné jméno obětem skutečným. A to zejména 

osoby, které se považují za nepravé oběti proto, že podaly falešné trestní oznámení. 

V důsledku jejich chování se pak stává, že příslušné orgány jsou skeptické vůči jiným 

skutečně závažným oznámením ze strany pravých obětí. Podle mne je však namístě 

vyvarovat se nedůvěřivého přístupu a raději i jakkoliv podezřele vyhlížející oznámení 

prověřovat, než zanedbat byť i jen jedno pravdivé a skutečně závažné oznámení.

                                                
12 CÍSAŘOVÁ, D. K problematice právního statusu oběti trestného činu (poškozeného). Trestní právo. 
2008, č. 10, str. 24.
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3 Viktimologie

3.1 Viktimologie jako vědní obor

Viktimologie je definována jako nauka o obětech. Název je odvozen od 

latinského slova victima – oběť.13 Někteří autoři pokládají viktimologii za samostatný 

obor, který se nezaměřuje pouze na zkoumání obětí trestných činů, ale i dalších 

kategorií obětí, jako jsou oběti ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof a podobně. 

Spíše ale převažuje názor, že viktimologie je součástí kriminologie a středem jejího 

zájmu je tak zkoumání obětí trestných činů.14 Jedná se o poměrně mladý vědní obor, 

který se začal rozvíjet po druhé světové válce. Vznik viktimologie ovlivnily jednak 

události druhé světové války, kdy vyplynulo najevo, jak se oběti tohoto konfliktu 

vyrovnávají s událostmi, které prožily, a že následky pro tyto oběti mohou být velice 

závažné a velmi dlouhodobé. Druhým zdrojem zájmu byla nespokojenost se stávajícím 

postavením oběti v rámci trestního řízení, kdy větší pozornost byla věnována právům a 

postavení pachatele než oběti.15 Za zakladatele viktimologie jsou považováni B.

Mendelsohn, který poprvé výrazně upozornil na problematiku obětí ve svém vystoupení 

pro Rumunskou psychiatrickou společnost v roce 1947 a H. von Hentig se svou prací 

„Zločinec a jeho oběť“ z roku 1948.16 B. Mendelsohn, právník izraelského původu, je 

považován rovněž za autora názvu nové vědní disciplíny „viktimologie“. Ačkoliv H. 

von Hentig a B. Mendelsohn jsou právem považování za otce viktimologie, není 

pravdou, že by se již dříve autoři nezabývali problematikou obětí. J.P.J Dussich, mimo 

jiné profesor kriminologie působící na California State University, Fresno, a také 

zakladatel americké Národní organizace pro pomoc obětem (National Organization for 

Victim Assistance), v příspěvku určeném pro vystoupení na semináři United Nations 

Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 

(UNAFEI) konaném v Japonsku v listopadu 2006, podotkl, že již Beccaria, Lombroso, 

nebo Garofalo, tedy kriminologové 18.-19.stol., se ve svých pracích zabývali i oběťmi. 

                                                
13 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
150.
14 Např. KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2005, str. 156.
15 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
151.
16 IVOR, J. Obete kriminality jako mnohostranný a interdisciplinárny fenomén. In ZÁHORA, J., KERT, 
R., (sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 
2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 21.
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Nicméně nešlo o díla systematicky a výhradně věnovaná obětem. J.P.J. Dussich ve 

zmíněném článku rovněž uvedl tabulku důležitých událostí pro vznik a vývoj 

viktimologie, když na prvním místě uvádí rok 1924 a kapitolu věnovanou obětem 

v Sutherlandově kriminologické učebnici.17

Viktimologie zkoumá osobu z hlediska jejích predispozic stát se obětí. Zkoumá 

tak faktory nejen osobnostní ale i sociální, biologické a další a rovněž proces, kterým se 

z potenciální oběti trestného činu stane oběť skutečná. Vzhledem k tomu, že oběť není 

pouze nezúčastněným přihlížejícím v průběhu páchání trestného činu, viktimologie 

zkoumá, jaký podíl na spáchání trestného činu má, zkoumá interakci mezi obětí a 

pachatelem. Oběť trestného činu rovněž figuruje v následném trestním řízení, pokud je 

trestný čin oznámen, proto se viktimologie zabývá výzkumem postavení oběti v rámci 

trestního řízení. Viktimologii zajímá způsob, jakým se jednotlivé osoby vyrovnávají se 

skutečností, že se staly obětí, jaké jsou jejich bezprostřední reakce na prožitou újmu. 

Tím, že viktimologie zkoumá, co předurčuje osobu stát se obětí trestného činu, ať už se 

jedná o různé životní situace, její sociální, psychologickou, či fyzickou charakteristiku, 

umožňuje formulovat pravidla prevence kriminality. Z výsledků viktimologických 

výzkumů můžeme vyvodit, na co dát pozor, čeho se vyvarovat, co nezdůrazňovat, aby 

se každý z nás co nejúčinněji chránil před kriminalitou, aby se nestal obětí.

Viktimologie je schopna přinášet poznatky umožňující zavádět a plně využívat

prostředky pomoci obětem, tak aby pomoc byla co nejefektivnější. Pokud nám 

viktimologie říká, jak která osoba reaguje na spáchání trestného činu vůči ní, jaké jsou 

její prožitky a reakce, pomáhá nám zjistit, jak k oběti přistupovat, jak s ní jednat, jak 

nejlépe pomoci. Viktimologie ovlivňuje i trestní právo a trestněprávní nástroje prevence 

a pomoci obětem trestných činů. Velmi podstatný je pak přínos viktimologických 

průzkumů (victimization surveys) pro odhalování latentní kriminality a jejího výskytu 

ve společnosti.18 Nezanedbatelná je také snaha viktimologie činit osvětu ve společnosti 

tak, aby se vytvářelo pro oběti příznivé prostředí, ve kterém je minimální míra latence 

kriminality a vysoká snaha o účinnou prevenci trestné činnosti a efektivní pomoc 

obětem trestné činnosti. Je nutné dbát práv pachatele trestného činu v trestním řízení, 

                                                
17 DUSSICH, J. P. J. Victimology – Past, Present and Future. In Resource Material Series No. 70. 
UNAFEI, 2006, str. 116-117. Dostupné na http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms_all/no70.pdf
18 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 11.
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stejně tak je ale důležité nezapomínat na osobu, které je trestným činem bezprostředně 

nejvíce ublíženo, a která by měla mít možnost rovněž uplatňovat svá práva a aktivně se 

zúčastnit na vyšetřování trestného činu a usvědčení a potrestání jeho pachatele. K tomu 

všemu viktimologie směřuje a přispívá. 

Zvláštní část vědního oboru viktimologie tvoří kriminalistická viktimologie. Pro 

kriminalisty je oběť trestného činu podstatným zdrojem informací, které lze využít při 

vyšetřování trestného činu a k odhalení pachatele. Není výjimkou, že oběť je jediným 

svědkem trestného činu. V takovém případě jsou zdroje informací o spáchaném 

trestném činu a jeho pachateli velmi omezené. Oběť je tak pro kriminalisty nosičem 

paměťových ale i jiných stop, které je třeba získat. Nesmíme zapomínat ani na 

skutečnost, že oběť není pouze nosičem, ale i tvůrcem stop. Proto je pro kriminalisty 

důležitý vztah oběti a pachatele a jejich vzájemné spolupůsobení v průběhu páchání 

trestné činnosti. Z těchto informací lze čerpat cenné poznatky při vyšetřování.19

Významným faktorem je také skutečnost, zda oběť je ochotná trestný čin oznámit, či 

nikoliv, a zda je pak také ochotna spolupracovat při jeho vyšetřování nebo se staví 

pouze do pasivní role. Kriminalisté samozřejmě mají zájem na tom, aby oběť v průběhu 

vyšetřování spolupracovala, není ale pravidlem, že se oběť chce aktivně účastnit na 

celém tomto procesu. Důvody mohou být různé od strachu ze msty pachatele, nedůvěry 

v OČTŘ, až po psychickou zátěž, kterou pro oběť znamená účast na úkonech v průběhu 

trestního řízení, kdy si zejména musí opakovaně vybavovat nepříjemné vzpomínky na 

daný incident. Kriminalistická viktimologie se nezabývá obětí pouze jako užitečným 

prostředkem k vyšetření trestného činu. Zabývá se i způsoby, jak oběť aktivně zapojit 

do vyšetřování tak, aby jí takováto aktivní účast nepůsobila další újmu.20

Ač se viktimologie jako vědní obor formovala teprve v posledních 50-60 letech, 

v dnešní době se jedná o moderní vědní disciplínu, která je vyučována na vysokých 

školách u nás i v zahraničí. Hlavním tématem moderní viktimologie je snaha napravit 

újmu, která byla oběti způsobena, a navrátit ji do stavu předcházejícího spáchání 

trestného činu, a problémy tzv. odklonů a sekundární viktimizace.21 Vývojem 

viktimologie se ve svém příspěvku zabývala M. Vráblová, která zdůraznila velkou 

                                                
19 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
152.
20 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 67 a násl.
21 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 102, 103.
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proměnu, kterou viktimologie jako vědní obor prošla od svých počátků v 50. letech 20.

století až do dnešní doby. Z čistě teoretické vědy, která snad mnohými ani nebyla 

považována za vědu, se viktimologie stala vědním oborem přinášejícím svými výzkumy 

praktické a užitečné informace, na základě kterých se například rozvíjí legislativa 

upravující pomoc obětem trestných činů nebo jsou zakládány neziskové organizace 

poskytující asistenci těmto osobám.22 Pevné zakotvení viktimologie jako moderní vědní 

disciplíny dokazuje i existence Světové viktimologické společnosti (World Society of 

Victimology), jejíž první mezinárodní viktimologický kongres byl uspořádán 

I. Drapkinem v roce 1973 v Izraeli. Světová viktimologická společnost však vznikla až 

o šest let později a v současné době sdružuje členy z mnoha oborů zahrnujících 

viktimologii, kriminologii, sociální vědy a trestní právo. Světová viktimologická 

společnost má dokonce jako nevládní organizace zvláštní status poradního orgánu, 

neboli konzultanta, Ekonomické a sociální Rady OSN.23 Vychází také specializovaná 

periodika věnovaná viktimologii. Sama Světová viktimologická společnost vydává od 

roku 1982 čtvrtletník nazvaný „The Victimologist“. Viktimologii jsou věnovány jak 

samostatné monografie, tak statě v publikacích o kriminologii, kriminalistice i forenzní 

psychologii. V České republice se viktimologii a viktimologicky zaměřeným 

výzkumům věnuje zejména Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

3.2 Hlavní pojmy ve viktimologii

Jedním z hlavních pojmů, se kterým viktimologie pracuje je pojem viktimnost. 

Viktimností se rozumí predispozice určité osoby stát se obětí trestného činu. Viktimnost 

vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že se určitá osoba v budoucnu stane obětí trestného 

činu. V literatuře se v této souvislosti hovoří o „potenciální oběti“ a „viktimogenním 

potenciálu“.24 Z důvodu složitosti osobnostních znaků a dalších vlastností, kterých je 

každá osoba nositelem, včetně sociálního statusu, fyzických charakteristik a tak dále, je 

velmi obtížné vybrat z této směsi ty rozhodné znaky, které pak zvyšují šanci dané osoby 

stát se obětí trestného činu. Četnými výzkumy ovšem bylo prokázáno, že mezi tyto 

faktory jednoznačně patří profese, osobnostní rysy, nebezpečný způsob života či 

                                                
22 VRÁBLOVÁ, M. Viktimológia z pohl´adu minulosti, prítomnosti a budúcnosti. In ZÁHORA, J., 
KERT, R., (sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. 
novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 307.
23 http://www.worldsocietyofvictimology.org/about.html (navštíveno 20.6.2011)
24 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
153.
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odlišnost od většiny.25 L. Čírtková pak „viktimogenní faktory“ rovněž dělí do tří skupin, 

a to na faktory sociální, osobnostní a behaviorální.26 I na základě všeobecných znalostí 

je docela jednoduché si odvodit, že mezi nebezpečné profese se zvýšeným 

viktimogenním potenciálem bude patřit například zaměstnání policisty, pracovníka 

bezpečnostní služby, bankovního úředníka, taxikáře. Co se týká osobnostních rysů, je 

zřejmé, že potenciální obětí bude člověk lehkomyslný, naivní, přehnaně důvěřivý nebo 

vysoce agresivní, spíše než osoba ostražitá, opatrná a nedůvěřivá, nebo nekonfliktní. 

Stejně tak budou mít zvýšený viktimogenní potenciál prostitutky, alkoholici, 

narkomani, bezdomovci, vyskytující se v rizikových lokalitách, ale i příslušníci 

národnostních a náboženských menšin a homosexuálové, kteří jsou nápadní svou 

odlišností od většiny.

Viktimogenní potenciál však nenesou pouze konkrétní osoby ve formě svých 

sociálních, osobnostních a dalších znaků, ale rozlišujeme i místa a okamžiky se 

zvýšeným viktimogenním potenciálem. Ty pak nazýváme „viktimogenní situace“. Ve 

spojení s výzkumem viktimogenních situací byly provedeny rozsáhlé výzkumy ve 

velkoměstech (New York, Tokio), kdy viktimologové přišli na to, že viktimogenními 

zónami jsou především okrajové obytné čtvrti velkoměst, které jsou přes den vylidněné. 

Ve velkých městech hraje také velkou roli anonymita a nepřehlednost. Zatímco tedy 

viktimogenními faktory jsou vlastnosti dané osoby, které pak zvyšují její viktimogenní 

potenciál, viktimogenními situacemi jsou vnější činitelé zvyšující riziko, že se osoba 

nacházející se v daném místě a čase stane obětí trestného činu.27

Zásadními pojmy viktimologie jsou viktimizace a reviktimizace. Viktimizací se 

rozumí proces, kterým se osoba stává obětí trestného činu. „Viktimizace začíná, ale 

zpravidla nekončí vlastním útokem na oběť.“28 V podstatě se jedná o děj, v němž oběť 

hraje hlavní roli, nicméně se jej účastní nedobrovolně. I když se oběť uvedeného děje 

neúčastní dobrovolně, není pouze nečinným účastníkem. Oběť je naopak aktivním 

                                                
25 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
153-154.
26 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str. 203.
27 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str. 202.
28 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 103.
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prvkem v procesu viktimizace a významně ovlivňuje její průběh.29 Viktimizaci lze dělit 

na viktimizaci primární, sekundární a někdy se uvádí i viktimizace terciární. 

Primární viktimizace je spojována s primární újmou. Tedy s újmou, která je 

oběti způsobena pachatelem trestného činu. Primární újma je přímým, bezprostředním 

následkem spáchaného trestného činu.30

Na primární viktimizaci pak v některých případech navazuje viktimizace 

sekundární, která ovšem již není obligatorním stadiem. Nenastává tedy vždy, ale pouze 

v případech, kdy „se do procedur, které odstartuje oznámení nebo zveřejnění trestného 

činu vloudí další nadbytečné zraňování oběti“.31 Sekundární viktimizace se od primární 

viktimizace liší tím, že již není způsobována pachatelem a není nevyhnutelná. Lze se jí 

vyvarovat řádným postupem příslušných osob, případně orgánů, ve vztahu k oběti. Jak 

uvádí autorky ve výše citované publikaci, kontakt s OČTŘ pro oběť znamená vždy 

zátěž a stres. Sekundární viktimizací se však rozumí takové psychické zatížení oběti 

trestného činu, které přesahuje nutnou, nezbytnou a přirozenou míru a oběti jsou takto 

způsobovány „sekundární rány“, které jsou čistě psychického rázu na rozdíl od ran 

primárních.32 Zdroji sekundární viktimizace mohou být orgány činné v trestním řízení, 

média a také okolí oběti, tedy její rodina, přátelé a další osoby jí blízké. Příčinami 

sekundární viktimizace jsou příčiny „strukturální (vyplývají z formálních předpisů), 

sociálně psychologické (falešné mýty a stereotypy o obětech kriminality), individuální 

(postoje, kognitivní schémata jednotlivců, kteří profesionálně nebo privátně přicházejí 

do kontaktu s oběťmi)“.33 Jakkoliv se to může zdát absurdní, sekundární viktimizace 

může pro oběť představovat zdroj mnohem větší újmy než samotný útok pachatele. 

K sekundární viktimizaci způsobené okolím oběti může docházet, a ve většině případů 

zřejmě bude docházet, z důvodu neodbornosti těchto osob a z důvodů laických 

předsudků a mýtů, které ve společnosti stále panují, co se týče kriminality, pachatelů a 

obětí trestných činů. Velkým společenským problémem je sekundární viktimizace 

                                                
29 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
154 a násl.
30 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2005, str. 159.
31 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 16.
32 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 104.
33 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 17.
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způsobována OČTŘ.34 Zde se totiž jedná o odborníky, kteří jsou školeni pro styk 

s oběťmi trestných činů, a přesto dochází z jejich strany k nežádoucím jevům, které 

oběti způsobují další újmu. Újma je zde přitom oběti působena osobami, od kterých 

oběť očekává pomoc a podporu. Tím hlubší a závažnější pak mohou být způsobené 

rány. Mezi hlavní zásady, kterými by se měly osoby přicházející do styku s oběťmi 

trestných činů držet, aby se vyvarovaly působení další zbytečné újmy, patří dostatečné 

poskytování informací, vytvoření pocitu důvěry a bezpečí a v neposlední řadě 

empatický přístup, respektování osoby oběti a jejích pocitů.35

Terciární viktimizace není příliš vžitým pojmem. Nastává, pokud oběť není 

schopná se sama vnitřně vyrovnat se skutečností, že se stala obětí trestného činu.36

Terciární viktimizace u mnoha obětí nemusí vůbec nastat a neplatí, že by terciární 

viktimizaci musela předcházet viktimizace sekundární. Tyto fáze jsou na sobě 

nezávislé. To, zda u oběti nastane fáze terciární viktimizace je závislé zejména na jejích 

psychických vlastnostech, hloubce prožívání a podle mého názoru může mít na vznik 

terciární viktimizace vliv i přístup okolí k oběti, zejména pak nejbližší rodiny. Terciární 

viktimizace je velice závažným následkem viktimizace primární a jako taková by 

neměla být v žádném případě podceňována.

S viktimizací je spojeno mnoho laických předsudků a mýtů. Zejména osoby, 

které se dostávají do styku s oběťmi trestné činnostmi jako profesionálové by se měli 

snažit těchto předsudků vyvarovat, a tím se i vyvarovat působení sekundární 

viktimizace. Je důležité zdůraznit, že pokud viktimologie hovoří o tom, že oběť je 

aktivním prvkem v procesu viktimizace a svým jednáním výrazně tento proces a jeho 

následky ovlivňuje – viktimologie někdy dokonce hovoří přímo o „vině oběti“ – je to 

vždy pachatel, který jiné osobě působí újmu. Jestliže mluvíme ve viktimologii o „vině 

oběti“, nemáme tím na mysli vinu ve smyslu zavinění, jak je tento pojem používán 

v trestním právu.37

Posledním pojmem, již předestřeným v předchozích odstavcích, kterým bych se 

na tomto místě chtěla zabývat je pojem reviktimizace. Reviktimizace je opakovaná 

                                                
34 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 67.
35ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 137.
36 ŠTEFÁNIK, O. Oběti trestných činů a viktimologie. Státní zastupitelství. 2010, č. 3, str. 30.
37 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 
155.
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viktimizace, ať už osob, míst nebo objektů. Velmi zajímavým se v této souvislosti jeví 

zjištění, které bylo výsledkem výzkumu ve Velké Británii, že 4% obětí na sebe váže 

44% trestných činů.38 V souvislosti s reviktimizace osob viktimologie používá termínů 

jako „kariéra oběti“ a „zranitelná oběť“. Teorie kariéry oběti vychází z předpokladu, že 

pachatel vyčkává na vhodnou příležitost spáchat trestný čin a ke spáchání se odhodlá až 

v okamžiku, kdy narazí na zranitelnou oběť, snadnou kořist, neboť jeho šance na úspěch 

se tak zvýší. Právě skutečnost, že určitá osoba již dříve byla obětí trestného činu, 

zvyšuje pravděpodobnost její opakované viktimizace v důsledku její zranitelnosti 

způsobené prvním útokem.39 Vytváří se v podstatě jakýsi začarovaný kruh.

                                                
38 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 119.
39 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 121-122.
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4 Peněžitá pomoc obětem trestných činů

4.1 Odškodnění ze strany státu

Oběť trestného činu je osobou, které byla způsobená újma. Cílem péče o oběti 

trestných činů je takovouto újmu odstranit. V ideálním případě by se oběť měla ocitnout 

ve stavu, v jakém se nacházela před spácháním trestného činu. Újma způsobená oběti 

nebývá pouze nehmotné povahy (psychická újma), ale může se také jednat o škodu 

materiální, a to škodu na zdraví nebo na majetku. Vzhledem k výchovnému účinku, by 

měl škodu primárně nahradit pachatel, který ji svým jednáním způsobil. V ojedinělých 

případech tak učiní dobrovolně. Ve valné většině případů však bude nutné náhradu 

způsobené škody vynutit. Proto v trestním právu existuje institut adhezního řízení a 

náhrady škody způsobené trestným činem poškozenému. Ne vždy je použití těchto 

institutů v praxi úspěšné. Důvody mohou být různé od neodhalení pachatele, přes 

nemožnost jej trestně stíhat, až po situaci, kdy pachatel nemá dostatečné prostředky, 

kterými by způsobenou škodu nahradil.40 V takových případech má každý možnost 

obrátit se na soud v občanskoprávním řízení a vymáhat náhradu škody tímto způsobem. 

Nicméně soudní řízení může být jednak zdlouhavé a jednak představuje výraznou 

finanční zátěž (soudní poplatky, náklady právního zastoupení, náklady spojené s účastí 

na jednání před soudem, či s obstaráním podkladů pro soudní řízení). Na oběť je tímto

kladeno další břemeno. Postupem času se z těchto důvodů začala jevit dosavadní právní 

úprava postavení oběti jako nedostatečná, nespravedlivá a výrazně favorizující 

pachatele.

Mnohé státy tak na sebe začaly přebírat povinnost poskytnout obětem trestných 

činů odškodnění v případech, kdy není možné se jej domoci na pachateli. Tento trend se 

začal rozvíjet zhruba od 60. let 20. století.41 Vůbec prvním státem, který zavedl systém 

kompenzace obětí trestných činů ze státních prostředků, byl Nový Zéland v roce 1964.42

V 70. letech následovaly evropské státy, např. Finsko, Německo a Nizozemí či Švédsko. 

                                                
40 KUCHTA, J. Odškodňování obětí trestných činů v České republice. In Obete kriminality. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole 
v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 64.
41 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 115-116.
42 VÁLKOVÁ, J. Řešení kompenzace obětí trestných činů ve vybraných zemích. In VITOUŠOVÁ, P. 
(sest.). K problematice obětí trestných činů: Sborník příspěvků ze semináře konaného v Praze dne 
15.3.1995 s mezinárodní účastí. Praha: Bílý kruh bezpečí, 1995, str. 35.
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Právní úpravy byly v mnohém podobné, každý stát si však stanovil konkrétní 

podmínky, za kterých bude kompenzaci obětem poskytovat.43

Právní úpravy různých států stojí na shodném teoretickém základě. Stát je tím 

subjektem, který pomocí různých nástrojů chrání své občany před kriminalitou. Jestliže 

v tomto úkolu selže, měl by nést odpovědnost. Svou roli hraje také skutečnost, že 

v dnešní době stát převzal úkoly, které dříve náležely oběti či její rodině. Dříve to byla 

oběť nebo její blízcí, kdo vyhledali pachatele trestného činu a sami ve své vlastní režii 

jej potrestali, případně na něm vymohli kompenzaci způsobené újmy. Pokud v současné 

době stát prostřednictvím své legislativy takové chování přímo zakazuje, pak musí 

zajistit pro oběti zadostiučinění jinými způsoby. Jedním z nich je poskytnutí peněžité 

pomoci z veřejných prostředků. Kompenzační teorie dále vychází z principu solidarity 

ve společnosti. Všichni občané se prostřednictvím odškodnění poskytnutého oběti 

z veřejných prostředků podílejí na odstranění újmy. Pomáhají tak slabším členům, kteří 

se v důsledku spáchaného trestného činu dostanou do svízelné situace, ve které se oni 

sami mohou někdy v budoucnu ocitnout také.44 V zahraniční literatuře je povinnost 

státu poskytnout obětem odškodnění zdůvodňována na základě teorie společenské 

smlouvy (social contract), kdy stát poskytuje svým občanům jisté služby, mimo jiné 

poskytuje ochranu před kriminalitou a zajišťuje veřejnou bezpečnost. Tuto svou činnost 

stát financuje z daní placených občany. Stát je tedy odpovědný za porušení svých 

povinností, které převzal, a je povinen navrátit oběť do stavu před spácháním trestného 

činu. Druhou teorií, ze které se odvíjí povinnost státu poskytovat odškodnění je teorie 

odpovědnosti vlády (státu) za zajištění sociální péče (social welfare). Vláda (stát) 

zajišťuje alespoň minimální standard životní úrovně pro každého člena společnosti. 

Okamžikem viktimizace určité osoby se zhoršuje její postavení ve společnosti i životní 

                                                
43 VÁLKOVÁ, J. Řešení kompenzace obětí trestných činů ve vybraných zemích. In VITOUŠOVÁ, P. 
(sest.). K problematice obětí trestných činů: Sborník příspěvků ze semináře konaného v Praze dne 
15.3.1995 s mezinárodní účastí. Praha: Bílý kruh bezpečí, 1995, str. 35.
44 GŘIVNA, T. Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. In 
ŠIMOVČEK, I. (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej 
únie: Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 
1/0011/08 v Trnave dňa 10.6.2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, str. 
82. Podrobněji ke kompenzačním teoriím a jejich kritice RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. 
Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 607-608.
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úroveň v důsledku způsobené újmy ze strany pachatele. Proto je povinností vlády (státu) 

takovéto osobě pomoci navrátit se v předchozí stav a poskytnout náležitou péči.45

4.2 Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů ze 

dne 24.11.1983

Aktivita mnohých států, které přijaly závazek poskytovat odškodnění obětem 

trestných činů, nemohla zůstat, a také nezůstala, bez odezvy na mezinárodním poli. 

Téma odškodňování obětí trestných činů se stala důležitým i pro Radu Evropy. V roce 

1970 byla tato problematika zařazena do pracovního programu Výboru Rady Evropy 

pro trestní problémy a v roce 1977 přijal Výbor ministrů rezoluci č. 77 (27) o 

odškodňování obětí násilných trestných činů. Rezoluce však nepředstavovala ideální 

řešení, takže Výbor Rady Evropy pro trestní problémy začal pracovat na návrhu 

mezinárodní úmluvy upravující pravidla pro poskytování odškodnění obětem trestných 

činů.46 Výsledkem těchto snah bylo přijetí Evropské úmluvy o odškodňování obětí 

násilných trestných činů dne 24.11.1983 ve Strasbourgu. Úmluva byla vypracována na 

půdě Rady Evropy a vešla v platnost dne 1.2.1988. Česká republika k úmluvě 

přistoupila až dne 15.10.1999, dva roky po přijetí zvláštního vnitrostátního zákona 

upravujícího poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Pro Českou republiku 

tak vstoupila tato úmluva v platnost až dne 1.1.2001.

Jak plyne z preambule úmluvy, jejím cílem je podporovat spravedlnost a sociální 

solidaritu ve společnosti a zavést systém odškodnění obětí trestných činů státem 

zejména v případech, kdy se nepodaří vypátrat pachatele trestného činu nebo tento 

pachatel nemá prostředky, z kterých by bylo možné odškodnění poskytnout. Za tímto 

účelem úmluva stanovuje minimální standardy, které by měly signatářské státy 

dodržovat a upravit v souladu s požadavky úmluvy svou legislativu v této oblasti. Tato 

minimální pravidla byla stanovena podle dosavadních zkušeností jednotlivých států, 

které již před přijetím úmluvy přijaly zákony o podmínkách odškodnění obětí trestné 

činnosti. Mezi tyto státy patřily např. Velká Británie, Finsko, Francie a Rakousko. Na 

                                                
45 FISHER, B.S., LAB, S.P. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Part 2. SAGE 
Publications, 2010, str. 1000.
46 GŘIVNA, T. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica. 2008, číslo 2, str. 63.
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přijetí úmluvy pak novou legislativou reagovaly Lucembursko a Švýcarsko, Belgie a 

Portugalsko.47

Úmluva jako jeden z mnoha mezinárodních dokumentů týkajících se obětí 

trestné činnosti vymezuje pojem oběť. Dle čl. 2 úmluvy se za oběť pokládá osoba, které 

bylo těžce ublíženo na těle a na zdraví v důsledku úmyslného trestného činu a rovněž 

osoba, která byla v péči osoby zemřelé v důsledku tohoto úmyslného trestného činu. 

Oběti mají být odškodňovány v případech, kdy není možné kompenzace dosáhnout 

jinak, to i v případě, kdy pachatel není trestně stíhatelný a nemůže být potrestán. 

Uplatňuje se tedy princip subsidiarity. Velmi důležitým ustanovením úmluvy je 

stanovení minimálního rozsahu poskytovaného odškodnění. Podle čl. 4 musí poskytnuté 

odškodnění pokrýt alespoň ušlý výdělek oběti, náklady na léčbu újmy na zdraví a 

hospitalizaci, případné náklady na pohřeb, pokud oběť zemřela, a také ušlé výživné 

pozůstalých. Jednotlivé státy, které k úmluvě přistoupí, si mohou dále stanovit limity 

pro poskytování odškodnění, lhůty a další pravidla pro poskytnutí odškodnění 

v závislosti na chování oběti, na její finanční situaci. Rovněž si signatářský stát může ve 

své právní úpravě vymínit možnost vrácení kompenzace, pokud oběť obdrží plnění 

z jiného zdroje, nebo může upravit možnost, že stát sám vstoupí do práv oběti v rozsahu 

odpovídajícím poskytnutému plnění. Důležitým bodem je požadavek na zajištění 

poskytování informací o systému odškodnění obětí. Kromě uvedených základních zásad 

úmluva upravuje také mezinárodní spolupráci v otázkách kompenzace obětí trestných 

činů. Pro účely plnění závazků z úmluvy každý stát určí orgán, který bude mít za úkol 

přijímat žádosti o odškodnění. V České republice je tímto orgánem Ministerstvo 

spravedlnosti. Jak jsem zmínila výše, Česká republika je v současnosti již desátým 

rokem smluvní stranou úmluvy. Přistoupením k úmluvě Česká republika přijala za své 

zásady v ní stanovené, přičemž si při podpisu vymínila možnost odmítnout poskytnutí 

mezinárodní pomoci podle úmluvy, pokud žádost o pomoc není předložena v českém, 

anglickém nebo francouzském jazyce, nebo pokud není opatřena překladem do jednoho 

z oficiálních jazyků Rady Evropy. Jedná se však o formální výhradu, která nemá vliv na 

dodržování zásad úmluvou stanovených. 

                                                
47 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
1998, str. VII.
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Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů je bezpochyby 

významným mezinárodním dokumentem. Zakotvila základní principy peněžité pomoci 

poskytované obětem trestné činnosti a poskytla tak i významné vodítko státům, které 

příslušnou právní úpravu teprve připravují, čímž vedla k harmonizaci právních úprav 

jednotlivých států a k jejich vzájemné spolupráci. Úmluva ale nestanovuje lhůty, 

v nichž se smluvní státy zavazují přijmout nezbytná opatření k naplnění sjednaných 

zásad, a také neukládá žádné sankce za porušení svých ustanovení a neobsahuje žádné 

kontrolní mechanismy. Přesto smluvní státy její ustanovení respektují. Důkazem toho je 

i soulad české právní úpravy s úmluvou.

4.3 Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné 

činnosti a o změně a doplnění některých zákonů

Přijetím zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné 

činnosti a o změně a doplnění některých zákonů dne 31.7.1997 se Česká republika 

zařadila mezi státy přebírající na sebe odpovědnost za odškodnění oběti  trestného činu 

v případě, že kompenzace nelze dosáhnout jinak. ZoPP nabyl účinnosti dne 1.1.1998. 

Zákon se plně drží zásad stanovených Evropskou úmluvou o odškodňování obětí 

násilných trestných činů a výrazně se neliší od právních úprav jiných států. Důvodová 

zpráva ve své úvodní části jasně uvádí účel zákona, kterým je „zakotvení podmínek, za 

nichž stát poskytne finanční pomoc na částečné odškodnění těch, kterým v důsledku 

trestného činu byla způsobena vážnější újma na zdraví a kteří objektivně nemají 

možnost v přijatelné lhůtě dosáhnout náhrady škody na pachateli“.48 Na základě ZoPP

vzniká nový právní vztah mezi obětí a státem, který však nijak nezasahuje do vztahu 

mezi obětí a pachatelem trestného činu. Vztah mezi obětí a státem je vztahem 

občanskoprávní povahy.49 Ačkoliv Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných 

trestných činů umožňuje, aby stát v rozsahu poskytnutého plnění vstoupil do postavení 

oběti ve vztahu k pachateli, co se týká nároku na náhradu škody, v přijatém zákoně 

tento postup zvolen nebyl, a to zejména z důvodu složitosti vzniklé situace.50

                                                
48 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, tisk 143 Poslanecké sněmovny, 2. volební období 1996-
1998, dále citována jako „Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 209/1997 Sb“. Dostupné na 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t014300a.htm
49 JELÍNEK, J. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Bulletin advokacie. 1998, číslo 3, str. 25.
50 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
1998, str. IX.
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ZoPP do českého právního řádu přinesl nový pojem oběť trestného činu. 

K vyjasnění rozdílů mezi pojmy oběť trestného činu a poškozený odkazuji na výklad 

v kapitole 2, podkapitole 2.1. Pojem oběť trestného činu zákon definuje v § 2 odst. 1 a 

odst. 2. Je jí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, a 

dále se za oběť pro účely tohoto zákona považují osoby pozůstalé po oběti, která 

v důsledku trestného činu zemřela. Původní znění zákona umožňovalo pozůstalým po 

oběti žádat odškodnění v případě, že zemřelá oběť poskytovala nebo byla povinna 

poskytovat pozůstalému výživu. Novelou provedenou zákonem č. 204/2006 Sb. bylo 

upřesněno, kteří pozůstalí konkrétně jsou považování za oběť dle zákona o peněžité 

pomoci. V aktuálním znění zákona je za oběť považována pozůstalá osoba po oběti, 

která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem 

zemřelého a současně v době smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Definice oběti odpovídá definici 

obsažené v Evropské úmluvě o odškodňování obětí násilných trestných činů, je však 

širší v tom, že poskytnutí odškodnění přiznává i obětem trestných činů spáchaných 

z nedbalosti a nikoliv jen obětem úmyslných trestných činů. Důležité je rovněž 

vymezení, co je považováno za trestný čin v definici oběti trestného činu. Na základě

ustanovení § 2 odst. 4 ZoPP se za trestný čin pro účely tohoto zákona považuje jednání, 

které má znaky trestného činu podle trestního zákoníku nebo jeho pokusu. Pro 

poskytnutí peněžité pomoci je nutná existence odsuzujícího rozsudku nebo rozsudku, 

kterým byl pachatel zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Pokud takový rozsudek nebyl 

ještě vyhlášen, případně nenabyl právní moci, nebo v případě, že nebylo zahájeno 

trestní stíhání proto, že pachatel není znám, nebo ho není  možné  obvinit,  anebo brání-

li trestnímu stíhání zákonná překážka, bude pomoc poskytnuta, nejsou-li na základě 

výsledku šetření OČTŘ důvodné pochybnosti o tom, že se  stal  trestný čin, v důsledku 

kterého byla oběti způsobena škoda na zdraví. Citované ustanovení § 5 ZoPP dokazuje, 

že je skutečně dbáno na zájmy oběti, která v tomto případě může dosáhnout 

kompenzace škody na zdraví, i v případech neexistujícího pravomocného odsuzujícího 

rozsudku. 

ZoPP stojí na zásadě subsidiarity, když podle § 4 je pomoc poskytnuta pouze 

v případě, že nebyla plně uhrazena jinak. Zároveň zákon nezakotvuje povinnost státu 

nahradit vzniklou škodu v plném rozsahu. Jednak je spravedlivé žádat aktivitu v tomto 
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ohledu i od samotné oběti, a za druhé peněžitá pomoc od státu má představovat pouze 

finanční obnos poskytnutý k překlenutí nejhoršího období po viktimizaci oběti. Český 

zákonodárce využil možností, které mu dává Evropská úmluva o odškodňování obětí 

násilných trestných činů, tedy stanovil případy, kdy pomoc nebude poskytnuta, kdy 

bude snížena a stanovil limity poskytnuté kompenzace. Učinil tak zejména s úmyslem 

zabránit zneužívání peněžité pomoci a s úmyslem odrazit stanovené zásady poskytování 

kompenzace v konkrétních ustanoveních zákona.

Výčet případů, kdy stát peněžitou pomoc neposkytne, nalezneme v § 6 ZoPP. 

Jedná se o tyto situace:

1. Oběť je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, 

v důsledku kterého byla poškozena na zdraví, nebo byla účastníkem takového 

trestného činu.

2. Oběť nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu, pokud je 

takový souhlas podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, 

nebo pokud oběť vzala takový souhlas zpět.

3. Oběť neposkytla OČTŘ potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného 

odkladu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje 

náhradu škody, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj 

poměr k pachateli práva odepřít výpověď.

4. Celková výše bodového hodnocení za bolest nedosahuje hodnoty alespoň 100 

bodů. 

Omezení poskytnutí kompenzace výše uvedenými limity je logickým krokem. 

Pokud stát na sebe vezme odpovědnost poskytnout oběti odškodnění, je jen spravedlivé, 

aby také mohl požadovat po oběti její součinnost vedoucí k odhalení a usvědčení 

pachatele. Podmínka uvedená v odstavci 4. pak z poskytnutí kompenzace vylučuje 

oběti, jejichž újma na zdraví nedosáhla zásadní intenzity, a proto u nich nedochází 

k závažnému zhoršení sociální situace a jiných poměrů.51 Závažnost způsobené újmy na 

zdraví je posuzována podle výše bolestného, i když bolestné je pouze jednou složkou 

kompenzace poskytované státem, když těmi jsou náhrada ztráty na výdělku (za dobu 

pracovní neschopnosti i dobu po skončení pracovní neschopnosti), náhrada nákladů 

                                                
51 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
1998, str. 26.
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léčení a náhrada nákladů na výživu pozůstalým a náklady pohřbu v případě úmrtí. 

Zákonodárce zvolil právě bolestné k určení závažnosti újmy na zdraví, neboť ji nejlépe 

vystihuje. Zároveň byla hranice bodového ohodnocení za bolest stanovena na 100 bodů, 

když právě takováto hranice umožní zahrnout případy škody na zdraví, které TZ 

považuje za těžkou újmu.52 Tímto pravidlem zákonodárce vlastně sjednotil českou 

právní úpravu s úpravou Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných 

činů. Úmluva totiž stanoví, že odškodněny budou oběti, které utrpěly těžké ublížení na 

těle a zdraví, kdežto ZoPP hovoří pouze o škodě na zdraví. Na základě ustanovení § 6 

odst. 2 ZoPP však i podle české právní úpravy budou odškodňovány pouze závažné 

újmy na zdraví. 

Podle původního znění zákona se pomoc poskytovala ve výši prokázané ztráty 

na výdělku, nákladů spojených s léčením a nákladů spojených s pohřbem a nákladů na 

výživné po odečtení částek, které již oběť obdržela od pachatele nebo třeba z pojištění. 

Při určení výše náhrady škody bylo závazné pravomocné rozhodnutí soudu o náhradě 

škody, pokud již takové existovalo. Byl ovšem také stanoven horní limit poskytnutého 

peněžitého plnění, který činil třicetinásobek nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením 

vlády pro účely trestního zákona, tedy v té době nařízením vlády ČSFR č. 464/1991 Sb. 

Nejvyšší možná částka, která mohla být poskytnuta jako peněžitá pomoc, činila 60.000,-

-Kč. Taková úprava byla předmětem kritiky. Například J. Jelínek brzy po účinnosti 

ZoPP uvedl, že by bylo mnohem spravedlivější a vhodnější, kdyby výše poskytnuté 

peněžité pomoci vycházela ze skutečné výše způsobené škody s tím, že by státem byla 

hrazena pouze procentuální část celkové škody. Dle stávající úpravy totiž méně závažné 

případy budou odškodněny v celé výši a závažnější pouze v části.53 Zákonem č. 

204/2006 Sb. byl novelizován i § 7 ZoPP tak, že v současné době jsou oběti 

odškodňovány paušálními částkami stanovenými přímo v zákoně nebo ve výši 

prokázané ztráty na výdělku a prokázaných nákladů na léčení. Horní limit byl zvýšen na 

150.000,--Kč. Paušálními částkami je řešeno i odškodnění pozůstalých, přičemž 

v součtu nesmí částka poskytnutého plnění přesáhnout 450.000,--Kč. Je-li obětí 

(pozůstalých) více než tři, jejich díl na odškodnění se přiměřeně krátí. Je tak stále 

dodržována zásada, že stát přispěje oběti jen částečně, neboť toto plnění nemá být plnou 

                                                
52 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 209/1997 Sb. Dostupné na 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t014300a.htm
53 JELÍNEK, J. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Bulletin advokacie. 1998, číslo 3, str. 27.
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náhradou škody, ale pouze příspěvkem oběti k překlenutí nepříznivé sociální situace, 

v níž se oběť ocitla v důsledku spáchání trestného činu. 

Další limit omezující výši poskytnutého odškodnění je obsažen v ustanovení § 8 

ZoPP, který stanoví, že peněžitá pomoc může být snížena, nebo se dokonce vůbec 

nepřizná, a to s ohledem na sociální situaci oběti a s ohledem na její spoluzavinění při 

vzniku škody a s ohledem na snahu oběti domoci se plnění na pachateli nebo jiné 

odpovědné osobě. Toto ustanovení se snaží zajistit, aby v různých případech mohly být 

zohledněny specifické okolnosti, a rovněž podporuje aktivitu oběti.

Orgánem, který má na starosti přijímání žádostí o poskytnutí pomoci, vyplácení 

peněžité pomoci a spolupráci s ostatními členskými státy Evropské unie 

v přeshraničních případech, je Ministerstvo spravedlnosti. U něj oběť musí žádost o 

poskytnutí peněžité pomoci podat ve lhůtě jednoho roku od okamžiku, kdy se dozvěděla 

o škodě způsobené trestným činem. Lhůta je prekluzivní. Podle původního znění ZoPP 

jednoletá lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění běžela ode dne spáchání trestného 

činu. Takové ustanovení však zabraňovalo uplatnit nárok na odškodnění obětem, u 

nichž se způsobená újma na zdraví projevila déle než do jednoho roku od spáchání 

trestného činu, což nemusí být u škody na zdraví nijak neobvyklé. Zákonem č. 

265/2001 Sb. byla provedena novelizace ustanovení § 9 odst. 2 ZoPP, takže toto 

ustanovení teď více favorizuje oběti. Lhůta je stanovena i pro samotné poskytnutí 

peněžité pomoci a činí 3 měsíce. Účelem zákona je totiž poskytnout pomoc oběti v co 

nejkratším možném termínu. Pokud lhůta marně uplyne, má oběť možnost obrátit se 

v této věci na soud, který případně rozhodne o povinnosti státu peněžitou pomoc 

poskytnout.54

V žádosti o poskytnutí peněžité pomoci musí oběť uvést všechny relevantní 

skutečnosti a doložit potřebné doklady, a to poslední rozhodnutí OČTŘ o trestném činu 

nebo jeho oznámení, údaje o vzniklé škodě, údaje o majetkových a výdělkových 

poměrech oběti a další doklady, které prokáží údaje sdělené obětí. Krátce po účinnosti 

ZoPP byly tyto požadavky předmětem kritiky. J. Jelínek i V. Král ve svých publikacích 

uvádí, že požadavky kladené na oběť jsou nepřiměřené, zejména požadavek na 

předložení posledního rozhodnutí OČTŘ, protože oběť mnohdy nemůže vědět, zda již 

                                                
54 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
1998, str. 39.
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bylo to které rozhodnutí vydáno, či zda je posledním rozhodnutím ve věci.55 Později, 

s odstupem času a se zkušenostmi z poskytování peněžité pomoci v praxi, již jiní autoři 

uvádí, že nároky kladené na oběť ve skutečnosti nejsou nesplnitelné, a že v praxi se 

příslušné orgány snaží vyjít obětem vstříc, o čemž svědčí i počet žádostí vrácených 

k doplnění.56 Kromě údajů sdělených oběťmi má Ministerstvo spravedlnosti k dispozici 

také informace, které může získávat přímo z trestních spisů, protože OČTŘ jsou 

povinny nahlédnutí do spisu pověřeným zaměstnancům Ministerstva spravedlnosti 

umožnit.

Pokud je žádost oběti vyřízena kladně a peněžitá pomoc je poskytnuta, ani tím 

celý proces nekončí. Stát totiž může požadovat vrácení poskytnutého plnění v případě, 

že ve lhůtě 5 let od poskytnutí peněžité pomoci oběť obdržela byť jen částečnou 

náhradu škody. Vždy však může požadovat pouze vrácení částky odpovídající výši 

obdržené náhrady škody. Po uplynutí uvedené pětileté lhůty má stát možnost ještě 

v dalších 2 letech žádat vrácení poskytnuté pomoci. Jedná se opět o lhůtu prekluzivní. 

Stejně tak se však stát může práva na vrácení poskytnuté pomoci vzdát. Uvedená 

pravidla mají zabránit dvojímu plnění z téhož právního důvodu. 

Velmi důležitým ustanovením ZoPP je § 14, který ukládá OČTŘ poučovací 

povinnost. Tyto orgány, pokud vedou trestní řízení o trestném činu, v jehož důsledku 

došlo ke škodě na zdraví nebo smrti, jsou povinny informovat a poučit oběť o 

podmínkách, za kterých může žádat o peněžitou pomoc podle ZoPP. Autoři věnující se 

problematice obětí trestných činů jsou toho názoru, že tato poučovací povinnost je 

samostatnou zvláštní povinností OČTŘ vedle dalších poučovacích povinností 

stanovených TŘ.57

Co se týká financování systému poskytování peněžité pomoci obětem trestných 

činů z veřejných prostředků, každý stát volí trošku odlišné řešení. Český zákonodárce 

počítá s financováním ze státního rozpočtu s tím, že tyto výdaje budou pokryty z příjmů 

z částek placených pachateli trestných činů na obecně prospěšné účely v rámci institutu 

                                                
55 JELÍNEK, J. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Bulletin advokacie. 1998, číslo 3, str. 27-28. 
KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
1998, str. 41 a násl.
56 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 629.
57 Za všechny např. RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České 
republice. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 633.
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narovnání a jednak z příjmů získaných z plnění obětí, které byly uspokojeny se svým 

nárokem na náhradu škody přímo pachatelem trestného činu.58 S ohledem na nutnost 

zajištění prostředků pro plnění závazků vyplývajících pro stát ze ZoPP byl novelizován 

§ 312 TŘ tak, že 50 % z peněžní částky, kterou je povinen obviněný zaplatit, je-li 

aplikován institut narovnání, připadne státu právě k poskytování peněžité pomoci 

obětem trestných činů. Jen pro zajímavost a pro srovnání v některých státech je pomoc 

obětem trestných činů financována z příjmů z pokut, peněžitých trestů nebo propadlých 

kaucí, honorářů za knihy pachatelů trestných činů nebo výdělků pracujících vězňů.59

Podle dostupných statistik Ministerstva spravedlnosti nedochází k velkým 

výkyvům v počtech přijatých žádostí o odškodnění. V roce 2003 bylo evidováno celkem 

94 žádostí, z nichž 66 bylo vyřízeno tak, že ve 28 případech byla pomoc poskytnuta 

v celkové výši 1,948.914,30 Kč a ve 32 nebylo žádosti vyhověno, a to nejčastěji 

z důvodu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a z důvodu neprokázání škody. V roce 

2008 bylo celkem podáno 118 žádostí, z nichž bylo vyřízeno 102. V 37 případech byla 

pomoc poskytnuta v celkové výši 4,095.708,--Kč. V tomto roce bylo nejčastějším 

důvodem k zamítnutí žádosti uplynutí zákonné lhůty k jejímu podání.60

Závěrem této kapitoly bych chtěla stručně zmínit připravované legislativní 

změny v oblasti pomoci obětem trestných činů zahrnující i problematiku odškodnění 

obětí poskytovaného státem. V červenci tohoto roku byl ministrem spravedlnosti 

představen nový zákon o obětech trestných činů. Na přípravě návrhu se kromě právních 

expertů podíleli rovněž zástupci neziskových organizací angažujících se v této oblasti, a 

to Bílý kruh bezpečí, Liga lidských práv nebo La Strada. Tento zákon by měl 

komplexněji upravit problematiku pomoci obětem včetně peněžité pomoci. Právo na 

peněžitou pomoc by nově měly mít oběti trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti a mělo by dojít ke zvýšení paušálních částek určujících výši 

poskytované pomoci. Nově by se měla v českém právním řádu objevit možnost, aby stát 

vstoupil do práv oběti týkajících se nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

v rozsahu poskytnuté peněžité pomoci. Tuto možnost dává Evropská úmluva o 

odškodňování obětí násilných trestných činů. Česká republika ji však až dosud 

                                                
58 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 209/1997 Sb. Dostupné na 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t014300a.htm
59 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 138.
60 Oficiální statistiky Ministerstva spravedlnosti za rok 2003 a 2008 k odškodnění obětí. Dostupné na
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2636
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nevyužívala. Návrh zákona by měl být ještě v letošním roce předložen vládě a jeho 

účinnost je předběžně plánována na počátek roku 2013.61

                                                
61 Sdělení Ministerstva spravedlnosti k návrhu nového zákone publikováno dne 11.7.2011. Dostupné na 
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=317656



29

5 Nepeněžitá pomoc obětem trestných činů

Ze všeho, co již bylo k tématu obětí trestných činů v této práci uvedeno, je 

zřejmé, že nejen materiální podpora obětí postačí k jejich ochraně a k pomoci vyrovnat 

se s nepříjemným zážitkem viktimizace. Proto je nutné zajišťovat komplexní podporu a 

péči těmto osobám. Mezi nepeněžitou pomoc řadíme pomoc psychologickou a pomoc 

sociální, protože viktimizace je procesem silně zasahujícím do psychické pohody oběti 

a zároveň narušujícím její sociální postavení a vztahy, a o právní poradenství, které by 

mělo oběti pomoci orientovat se v průběhu trestního řízení, ale i v jiných situacích a 

procesech, kterých je oběť součástí v důsledku viktimizace. Vyjmenované služby 

mohou být poskytovány jak státními orgány, tak nestátními organizacemi, které 

v oblasti pomoci obětem hrají nejen v České republice, ale i v jiných státech, 

nenahraditelnou roli.

5.1 Nestátní organizace poskytující služby obětem trestných činů

Nestátní organizace jsou dlouhodobě součástí moderní občanské společnosti. 

V mnoha oblastech doplňují služby nabízené jinými subjekty a jsou považovány za 

nepostradatelné poskytovatele různého druhu poradenství, péče či podpory určitých 

skupin občanů. Nejinak je tomu v oblasti pomoci obětem trestných činů. Nestátní 

organizace byly jednou z prvních forem podpory obětí trestných činů spolu s prvními 

zákony týkajícími se odškodnění obětí. Například britská organizace Victim Support 

vznikla již v roce 1974.

Význam nestátních organizací tkví zejména v jejich schopnosti uspokojovat 

potřeby společnosti, které „nemůže nebo nedokáže zabezpečit stát ani trh“.62 Výhody 

nestátních organizací záleží v jejich nezávislosti na státu a jeho orgánech, a to jak 

institucionální tak finanční, ale zároveň ve spolupráci s policií a dalšími OČTŘ, 

v možnosti pružněji reagovat na vzniklé situace a problémy, s nimiž se oběti potýkají, v 

neformálnosti, v možnosti věnovat se každému klientovi individuálně a po delší dobu, 

než kterou umožňují jiné povinnosti OČTŘ, či v možnosti pomáhat řešit neobvyklé 

situace, na jejichž řešení stát a jeho příslušné orgány zkrátka nemají potřebné kapacity. 

                                                
62 HOLUBOVÁ, B. Obete kriminality a úloha mimovládních organizácií. In ZÁHORA, J., KERT, R. 
(sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 
na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 315-316.
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Potřeby obětí totiž mohou být velice různorodé od potřeby lékařského ošetření, finanční 

výpomoci, poskytnutí informací, zajištění ubytování, až po psychologickou pomoc, a 

právě nestátní organizace jsou schopny poskytnout komplexní asistenci oběti trestného 

činu. Neopomenutelnou činností těchto organizací je rovněž šíření informací a osvěta 

veřejnosti. Ať už se jedná o letákové kampaně, vydávání periodik nebo veřejné 

přednášky, každá taková činnost zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice obětí 

trestné činnosti a tím zlepšuje podmínky pro tyto osoby. Nestátní organizace bývají 

rovněž konzultovány s návrhy nových právních úprav týkajících se práv a postavení 

obětí trestných činů. Takový přístup se mi jeví jako velmi přínosný, neboť kdo jiný než 

lidé setkávající se přímo s oběťmi trestných činů a řešící jejich akutní problémy, může 

zákonodárci poradit, jaké změny by bylo vhodné učinit, jaký přístup v nové legislativě 

zvolit a čeho se naopak vyvarovat. Sféra státu a nestátních organizací tak není zcela 

oddělená. Nestátní organizace jsou státu partnerem při řešení otázek v dané oblasti, jsou 

rovněž kritikem. Je tedy v zájmu státu nestátní sektor podporovat, což se děje zejména 

poskytováním dotací.63

Nestátní organizace zabývající se poskytováním pomoci obětem trestných činů 

se mohou lišit svým zaměřením. Existují organizace specializující se na dětské oběti, na 

oběti domácího násilí, oběti násilných trestných činů, ale také organizace všeobecného 

zaměření. Tyto organizace se také mohou lišit systémem svého fungování. Z tohoto 

pohledu bych se chtěla zaměřit na organizaci Victim Support působící ve Velké Británii 

a český Bílý kruh bezpečí.

Organizace Victim Support vznikla již v roce 1974 v anglickém Bristolu. Jedná 

se o nejstarší a zároveň největší organizaci pomáhající obětem trestných činů na světě. 

Victim Support vznikla jako organizace dobrovolníků, kterých dnes pro tuto organizaci 

pracuje asi 6500. Postupem času se ale organizace částečně profesionalizovala, když 

tento obrovský počet dobrovolníků organizují a řídí placení zaměstnanci. Stále je však 

kladen velký důraz na dobrovolnickou práci, a to z toho důvodu, že pomoci obětem 

trestných činů se tímto způsobem dostává v rámci místní komunity. Ačkoliv je celá 

organizace řízena z centra v Londýně, konkrétní činnost organizace vykonávají místní 

                                                
63 HOLUBOVÁ, B. Obete kriminality a úloha mimovládních organizácií. In ZÁHORA, J., KERT, R. 
(sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 
na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 316.
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pobočky nacházející se po celé Anglii a Walesu.64 Každá pobočka je v kontaktu s místní 

policií, která jí předává potřebné informace o obětech bez jejich předchozího souhlasu 

s výjimkou obětí závažných násilných trestných činů, u nichž je souhlas nutný. 

P. Vitoušová upozornila na možné nedostatky tohoto systému, kdy organizace čerpá 

informace pouze od policie, tedy z oficiálních záznamů. Tato praxe vůbec nepamatuje 

na oběti latentní kriminality.65 Celkově je však tento model husté sítě poboček 

organizace a její spolupráce s policií hodnocen velice kladně. Kromě toho Victim 

Support provozuje i krizovou telefonní linku, která umožňuje volání se skrytým číslem, 

tedy absolutní anonymitu volajícího, a zároveň síť poraden pro svědky předvolané 

k soudu (Witness Service), které fungují přímo v budovách trestních soudů. Již v roce 

1995 H. Fenwick vyzvedla roli Witness Service, který poskytuje potřebné a oběťmi 

tolik žádané informace o průběhu řízení a o jeho výsledcích. V té době však ještě 

Witness Service nefungoval u všech soudů.66 Na obdobném základě jako Victim 

Support funguje i německá organizace Weisser Ring, založená v roce 1976, když

asistenci obětem zajišťuje rovněž vyškolený laický personál. 

Ačkoliv je zřejmě nejznámější česká nestátní organizace zabývající se pomocí 

obětem trestných činů, občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, názvem podobná zmíněné 

německé organizaci, princip fungování je poněkud odlišný. BKB byl založen v roce 

1991, kdy byla zřízena první poradna v Praze. K dnešnímu dni má BKB

celorepublikovou síť svých pracovišť. BKB poskytuje jak právní a psychologické 

poradenství, tak sociální asistenci. Od uvedených zahraničních organizací je asistence 

obětem poskytována nikoliv školenými laiky, ale odborníky – právníky a psychology. 

Dobrovolníci jsou samozřejmě vítáni, ale spíše jako výpomoc při pořádání akcí 

občanského sdružení, např. přednášek. Celkem pro BKB pracuje přes 200 odborníků, 

kteří práci pro toto občanské sdružení vykonávají ve svém volném čase. Jak uvádí BKB

na svých internetových stránkách: „Služba pro oběti je kombinací standardního 

odborného poradenství, nadstandardních služeb (psychoterapie, doprovody k procesním 

úkonům, příprava na líčení u soudu, peněžitá pomoc, víkendové psychorekondiční 

                                                
64 www.victimsupport.com (navštíveno 13.8.2011).
65 VITOUŠOVÁ, P. Podpora obětí z pohledu nestátní organizace. In KULÍŠKOVÁ, K. (sest.). 
K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České republice: Sborník příspěvků 
z konference. Praha: Bílý kruh bezpečí, ISKP, 1999, str. 43-44.
66 FENWICK, H. Rights of Victims in the Criminal Justice System: Rhetoric or Reality? Criminal Law 
Review. 1995, November, str. 846.
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pobyty, fyzioterapie) a nestandardních situací (výjezdy do nemocnice ke zraněným 

obětem, do místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc).“67 Z uvedeného je patrné, 

že poskytovaná podpora je skutečně komplexní. Samozřejmostí je bezplatnost, 

nestrannost a nezávislost. Kromě uvedených služeb se BKB věnuje přednáškové 

činnosti, spolupracuje na návrzích příslušné právní úpravy (např. zákon č. 135/2006 Sb.,

na ochranu před domácím násilím nebo zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité 

pomoci obětem trestné činnosti), organizuje vlastní projekty, provozuje telefonní 

krizovou linku a vydává vlastní čtvrtletník, v němž informuje o aktualitách z oblasti 

pomoci obětem. Stejně jako Victim Support ve Velké Británii se i BKB snaží rozvíjet 

spolupráci s Policií ČR. Dne 13.8.2010 byla mezi Policií ČR a BKB uzavřena dohoda o 

společném postupu při poskytování pomoci obětem zvlášť závažných trestných činů. Na 

základě této dohody policejní psycholog okamžitě zajistí prvotní krizovou intervenci a 

následně předá potřebné informace o možnosti kontaktovat pracovníky BKB, případně 

může asistenci telefonicky rovnou zprostředkovat. Zatím tak bylo učiněno v 84 

případech.68 Ve spolupráci s Policií ČR je BKB schopen aktivně poskytnout okamžitou 

pomoc oběti bez nutnosti, aby sama oběť vyhledávala kontakty a informace. BKB vede 

s jeho souhlasem o každém klientovi záznamový list, což mu umožňuje vytvářet vlastní 

statistiky týkající se obětí trestné činnosti.69

Od roku 1996 je BKB členem Evropského fóra pro služby obětem (The 

European Forum for Victim Services, nyní Victim Support Europe) spolu s dalšími 25 

organizacemi z 21 evropských států. Navazování takovéto spolupráce a mezinárodních 

partnerství je vnímáno jako velmi přínosné pro rozvoj asistenčních služeb 

poskytovaných obětem v rámci nestátního sektoru.70 Zúčastněným odborníkům je tím

umožněno být součástí rozsáhlejších nadnárodních projektů a čerpat cenné zkušenosti 

od jejich zahraničních kolegů. Victim Support Europe v roce 2007 spustil projekt 

Victims in Europe mapující implementaci Rámcového rozhodnutí Rady EU o postavení 

obětí v trestním řízení (č. 2001/220/SVV). Victim Support Europe také vydal 

                                                
67 www.bkb.cz (navštíveno 13.8.2011).
68 www.policie.cz (navštíveno 13.8.2011).
69 VITOUŠOVÁ, P. Tříletá zkušenost z poradenské pomoci obětem trestných činů v ČR. In 
VITOUŠOVÁ, P. (sest.). K problematice obětí trestných činů: Sborník příspěvků ze semináře konaného 
v Praze dne 15.3.1995 s mezinárodní účastí. Praha: Bílý kruh bezpečí, 1995, str. 78.
70 HOLUBOVÁ, B. Obete kriminality a úloha mimovládních organizácií. In ZÁHORA, J., KERT, R. 
(sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 
na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 321.
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závěrečnou zprávu k projektu, která přehledně uvádí, na jaké úrovni je pomoc obětem 

trestných činů, s ohledem na přijaté rámcové rozhodnutí, v jednotlivých členských 

státech Evropské unie poskytována. Česká republika byla hodnocena vcelku kladně.71

Závěrem této podkapitoly bych ještě ráda jen stručně vyjmenovala některé další 

nestátní organizace působící v oblasti poskytování služeb obětem trestní činnosti. Jedná

se o tyto organizace: Liga lidských práv, Rosa o.s., Persefona o.s., Sdružení Linka 

bezpečí dětí a mládeže, Fond ohrožených dětí, La Strada o.s. a mnoho dalších. Liga 

lidských práv dokonce připravila praktickou příručku „Jak si poradit v pozici oběti 

trestného činu“, která obsahuje mimo jiné přehled nestátních organizací poskytujících 

pomoc s přímými kontakty a řadu dalších užitečných informací.72

Připravovaný zákon o pomoci obětem trestných činů by měl mimo jiné vytvořit

právní rámec pro spolupráci nestátních organizací se státními orgány při poskytování 

asistence obětem trestných činů. Upraven by měl být způsob spolupráce, když se 

předpokládá, že pojícím článkem by byla Probační a Mediační služba a zároveň by měl 

být vyřešen systém finanční podpory nestátních organizací ze strany státu.73

5.2 Psychologická pomoc

Každý proces viktimizace znamená zásah do psychiky oběti. Každá osoba ji 

vnímá jinak, každý se s ní jiným způsobem vyrovnává. Psychologická pomoc je však 

vždy na místě, zejména v situacích, kdy je trestným činem způsobena smrt nebo vážná 

újma na zdraví. Tyto situace jsou považovány za nejzávažnější, což však neznamená, že 

by u méně závažných trestných činů byl dopad na oběť menší. Naopak, psychické 

problémy se mohou rozvinout i u oběti méně závažné kriminality, třeba i majetkové. 

Domnívám se, že právě psychologická pomoc je možná nejdůležitější složkou 

v komplexní péči o oběti trestných činu. Nepříznivá sociální nebo finanční situace 

vzniklá následkem spáchání trestného činu se totiž dá překonat rychleji a snadněji než 

narušení psychické pohody oběti. Psychologickou pomoc obětem trestných činů 

                                                
71 Závěrečná zpráva z projektu Victims in Europe. Dostupná na 
http://www.apav.pt/vine/images/reportVinE.pdf
72 Dostupné na http://www.llp.cz/cz/publikace/manualy-a-studie/jak-si-poradit-v-pozici-obeti-trestneho-
cinu-p119
73 GŘIVNA, T. Práva obětí de lege ferenda v České republice. In ZÁHORA, J., KERT, R. (sest.). Obete 
kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 138.



34

můžeme dělit na pomoc akutní, která by měla následovat okamžitě po viktimizaci, a 

psychologickou pomoc následnou, která je potřeba v dlouhodobějším časovém 

horizontu po viktimizaci. Dále můžeme rozlišovat pomoc odbornou a pomoc laickou.

Řádný přístup k obětem trestných činů z hlediska psychologického je nutné vyžadovat 

nejen od psychologů, ale i ostatních osob přicházejících s nimi do styku, zejména 

OČTŘ, jinak hrozí velké riziko sekundární viktimizace.

Prvními osobami, které přicházejí do styku s obětí těsně po incidentu, jsou 

obvyklé policisté přivolaní na místo činu. Jsou tak prvními osobami, které mohou oběti 

nabídnout krizovou psychologickou intervenci a samozřejmě nejen tu. Ještě v roce 1999 

G. Palovčíková ve svém příspěvku uvedla znepokojující výsledky anonymního 

dotazníkového průzkumu, z nichž vyplývalo, že policisté jsou sice v rámci svého 

vzdělávání seznamováni s problematikou obětí trestných činů, nicméně si v této oblasti 

nejsou příliš jisti a nejsou důkladně seznámení s činností nestátních organizací 

věnujících se obětem a jejich materiály. Na druhou stranu však dotazovaní policisté 

uvedli, že patří k práci policie poskytovat pomoc obětem a zároveň kriticky přiznali, že 

by mělo být mnoho zlepšeno v přístupu policistů k obětem.74 Podle mého názoru Policie 

ČR udělala za uplynulých více než 10 let velký pokrok. V současné době má policie 

k dispozici speciálně vyškolené policejní psychology, tzv. policejní interventy, kteří

tvoří krizové intervenční týmy a jsou připraveni vyjet se svými kolegy na místo činu a 

poskytnout akutní psychologickou pomoc, zejména pokud se jedná o násilné trestné 

činy, kterými byla způsobena smrt nebo vážná újma na zdraví, či v případě sebevražd. 

Policejní psychologové pečují nejen o oběti, ale i jejich blízké, kteří jsou trestným 

činem rovněž zasaženi. K únoru 2011 měla Policie ČR k dispozici 27 lektorů a přes 160 

vyškolených krizových interventů přiřazených ke Krajským ředitelstvím Policie ČR.75

V důsledku spolupráce s BKB je od srpna 2010 Policie ČR schopna také odkázat oběti 

přímo na pracovníky této organizace nebo přímo zprostředkovat kontakt. Není tak 

vyžadována výhradní aktivita ze strany oběti při hledání pomoci.

Při akutní psychologické intervenci je nutné oběť ujistit, že nyní je již v bezpečí, 

krizová situace pominula a není se čeho bát. Kritická okamžitá pomoc je počátkem 

                                                
74 PALOVČÍKOVÁ, G. Pomoc obětem trestných činů jako součást policejní práce. In KULÍŠKOVÁ, K. 
(sest.). K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České republice: Sborník 
příspěvků z konference. Praha: Bílý kruh bezpečí, ISKP, 1999, str. 46 a násl.
75 www.policie.cz (navštíveno 14.8.2011).
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procesu stabilizace oběti, kdy tato má opětovně nabýt pocitu jistoty, důvěry, kontroly 

nad svým životem. Všechny tyto pocity jsou viktimizací silně narušeny. Kromě ujištění 

o bezpečí oběti je velmi důležité oběť informovat, co se bude dít dále, a to jak 

z hlediska následného vyšetřování trestného činu a případného trestního řízení, ale 

zejména také ohledně reakcí na trestný čin, které se u oběti mohou objevit (psychického 

i fyzického rázu). V této chvíli je na místě oběť informovat o možnostech různé 

asistence a pomoci, která je obětem nabízena. Rozhodně by nemělo docházet ke 

zlehčování situace, popírání, svalování viny na oběť nebo vyčítání. To vše může 

závažným způsobem zhoršit stav oběti a vůbec možnost její stabilizace. Osoby, které 

poskytují psychologickou pomoc v kritické chvíli na místě činu, by měly být vnímavé 

k náznakům, které svědčí o rizikovosti dané osoby. Tedy zda u těchto osob může dojít 

k závažné a prudké psychické nebo i tělesné reakci v důsledku viktimizace. Ke znakům, 

které by měly odborníka varovat, patří předchozí viktimizace, nezvykle silná reakce po 

spáchání činu, předchozí alkoholismus nebo jiná závislost, či nepřítomnost blízkých 

osob a rodinných příslušníků.76 Akutní psychologická intervence je tedy směřována 

hlavně na uklidnění oběti, zajištění její bezpečnosti, a na pomoc zorientovat se ve 

vzniklé zátěžové situaci a dále oběť nasměrovat k další pomoci, aby se co nejlépe 

z tohoto nepříjemného zážitku zotavila. 

Následná psychologická péče je velice individuální záležitost. Někdo ji 

vzhledem ke svým schopnostem vyrovnat se vzniklou nepříjemnou situací nepotřebuje. 

U jiných je naopak vysoce žádoucí. Zatím však v České republice neexistuje žádný 

program nebo instituce, která by nabízela dlouhodobější psychologickou péči určenou 

přímo obětem trestných činů. Oběti tak jsou odkázány na péči poskytovanou 

v ordinacích běžných psychologů. Pokud je v extremních případech nutná dokonce 

hospitalizace na psychiatrickém oddělení nebo v psychiatrické léčebně, oběť je zde 

umístěna společně s ostatními pacienty, léčícími se například ze závislosti na 

návykových látkách. To určitě nelze pokládat za žádoucí stav a z dosavadních 

zkušeností vyplývá, že i samotné oběti, tuto skutečnost nevnímají příliš pozitivně.77

Krokem vpřed v této věci tak byl v roce 2007 dvouletý program BKB nazvaný 

                                                
76 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 134. 
77 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 141.
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„HRÁZ“, který byl zaměřen na následnou terapeutickou péči o vybrané zvlášť těžce 

traumatizované oběti, které vyhledaly pomoc BKB.  

Cílem následné péče je pomoci oběti, které se dostalo akutní pomoci, avšak tato 

nedostačovala, na její cestě k znovunabytí duševní rovnováhy. K tomuto cíli vedou 

několikeré psychologické přístupy a zásady, z nichž uvádím následující: 

1. Od oběti k survivorovi – snahou terapeuta zde je, aby se ze slabé, poškozené a 

ublížené oběti stala osoba určitým způsobem posílená zažitou hrůzou. Oběť by 

měla získat pocit, že jí bylo ublíženo, ale že ji tato událost nesrazila na kolena a 

je schopná i přes tuto událost sebrat své síly a pokračovat dále ve svém životě.

2. Na trauma orientovaná terapie – péče o oběť trestného činu musí být přímo 

zaměřená na prožité trauma.

3. Restaurování pocitu kontroly – snahou je obnovit u oběti pocit, že je sama za 

svůj život zodpovědná a sama jej také řídí a někam směřuje i přes to, že se 

nedobrovolně a bez svého přičinění stala obětí trestného činu.

4. Terapie zjevných následků traumatu – velmi častou je snaha oběti vyhýbat se 

místu činu a jiným situacím připomínajícím daný incident (escape syndrom). 

Úkolem terapeuta je pomoci klientovi tento syndrom odstranit, nikoliv tím, že se 

bude místům a situacím vyhýbat, ale naopak, že se do nich pomalu bude vracet a 

bojovat se svým strachem.78

Co se týká pomoci laiků, tedy rodinných příslušníků a dalších osob blízkých 

oběti, tyto osoby se často dopouštějí, ač neúmyslně, mnohých chyb. Může se stát, že 

oběť nutí ke sdělování pocitů nebo naopak odmítají naslouchat a prosazují taktiku, že je 

nejlepší na vše zapomenout. Nejlepším přístupem je ovšem naslouchání a případně 

snaha o objektivní zhodnocení a probrání situace s obětí, aby oběť získala na věc jiný 

pohled. Stejně jako u odborníků zde platí zásady nekritizování oběti, neobviňování, 

nevzbuzování sebelítosti, nepopírání vzniklé situace.  Mnoho rad mohou příbuzní a 

osoby blízké oběti najít na internetu a v příručkách vydávaných nestátními 

organizacemi. Stejně tak se mohou obrátit na tyto organizace přímo, aby se dozvěděly, 

jak efektivně situaci zvládnout a svému blízkému pomoci v jeho nelehké životní situaci. 

                                                
78 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 136.
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Ačkoliv v mnoha případech jsou naši nejbližší osobami, které nám pomohou 

vyřešit naše problémy, v případě psychologické péče to ne vždy platí. Osobně jsem toho 

názoru, že v této situaci je lepší vyhledat odborníka, i kdyby se mělo jednat pouze o 

jednorázové sezení v případě, že dlouhodobější terapie není nutná. Zdá se mi, že 

v tomto případě se vyplatí i delší cesta za odborníkem do některého z větších měst, kde 

jsou již v dnešní době dostupné potřebné služby a zařízení.

5.3 Sociální pomoc

Sociální pomoc poskytovaná obětem by měla být celistvým systémem 

organizací nebo státních orgánů a programů pomoci, které budou asistenci a podporu 

obětem poskytovat. Jako velmi vhodný systém se jeví síť viktimologických poraden, na 

jejichž provozu by se podílel jak stát tak nestátní sektor. V zahraničí se objevuje model, 

kdy poradny provozuje nestátní organizace s výraznou finanční podporou státu a ve 

spolupráci s policií či sociálními úředníky zařazenými do státních orgánů. Takový 

model představuje již výše uvedený Victim Support ve Velké Británii. U nás se 

takováto spolupráce dosud plně nerozvinula, i když již v mnoha oblastech nestátní 

organizace a stát spolu spolupracují za účelem rozvoje a podpory pomoci obětem 

trestných činů. Pro příklad Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a 

mediační službou ČR v roce 2006 uvedly projekt „Specializované komplexní 

poradenství obětem trestných činů“. V rámci tohoto projektu byli školeni odborníci pro 

poskytování komplexního poradenství obětem trestných činů, kteří následně byli 

obětem k dispozici v občanských poradnách a ve střediscích Probační a mediační 

služby. Na tento úspěšný program pak navázal nový projekt s názvem „Restorativní 

justice – podpora a poradenství obětem trestných činů“. Projekt byl spuštěn 1.1.2011.79

Za účelem podpory rozvoje pomoci obětem trestných činů i v sociální oblasti 

vydal Victim Support Europe Deklaraci sociálních práv obětí trestných činů.80 Mezi

základní principy uvedené v deklaraci patří:

 Demokratická společnost má povinnost zmírnit dopad trestného činu na různé 

aspekty života oběti

 Oběti trestného činu musí být podporovány s porozuměním jejich problémů

                                                
79 http://www.obcanskeporadny.cz/poradenstvi-obetem-tc/ (navštíveno 20.8.2011).
80 http://www.apav.pt/portal/pdf/social_rights.pdf (navštíveno 20.8.2011), v českém jazyce zveřejněno 
v časopisu České vězeňství. 2003, ročník 11, číslo 3, str. 22 a násl.
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 Všechny oběti trestných činů mají právo na ochranu soukromí, zajištění 

bezpečí a ochranu psychického stavu

 Oběti musí mít právo na informace o svých právech a dostupných službách

 Obětem musí být zajištěn přístup ke zdravotní péči

 Oběti mají nárok na finanční kompenzaci, pokud trestný čin u nich způsobil 

ztrátu na příjmech

 Oběti mají právo na podporu a ochranu v zaměstnání nebo vzdělávacím 

zařízení

 Oběti mají právo na bezplatné poskytnutí služeb obětem

 Obětí mají právo na ochranu soukromí

Z uvedených práv a principů bych se ráda zaměřila na právo oběti na ochranu 

soukromí. Podrobněji deklarace k tomuto právu uvádí nutnost poskytování pomoci 

obětem anonymně, potřebu zajištění ochrany soukromí při vstupu na policejní stanici 

nebo do soudní budovy, zákaz zveřejňování totožnosti oběti v médiích, zákaz šířit 

jakékoliv informace o oběti bez jejího souhlasu.

V našich podmínkách stále není ochrana soukromí oběti zajištěna ideálně. 

Policejní stanice nejsou moderně zařízené a často neposkytují možnost, aby se oběť 

vyhnula jak pachateli, tak případně číhajícím novinářům. Dalším problémem je i 

nedostatek oddělených čekáren pro svědky a poškozené u soudů. Není však na místě 

pouze kritika. Policie ČR, respektive Ministerstvo vnitra ČR, i Ministerstvo 

spravedlnosti ČR se snaží o změny v této oblasti. V rámci Policie ČR bych zmínila 

projekt P1000, v rámci kterého od roku 2006 probíhá modernizace policejních služeben 

právě za účelem zabránit vzniku sekundární viktimizace obětí v důsledku setkávání 

obětí s pachateli v těchto prostorách a zajistit příjemnější prostředí pro všechny příchozí 

i pro policisty samotné. Novinkou bylo zejména budování otevřených recepcí, kde 

každý příchozí nalezne civilního pracovníka schopného poradit a pomoci.81 Co se týká 

modernizace soudů a zřizování oddělených čekáren pro svědky zaznamenáváme snahu 

modernizovat soudní budovy tak, aby tyto prostory odpovídaly požadavkům na ochranu 

obětí trestných činů. Nicméně pouze několik soudů v České republice se zatím může 

chlubit zřízením oddělených prostor pro svědky a poškozené. Jedná se zejména o nově 

postavené či zrekonstruované areály.
                                                
81http://www.policie.cz/clanek/reforma-policie-cr-sluzba-v-novych-podminkach-191470.aspx
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V souvislosti s ochranou soukromí v rámci trestního řízení byl v poslední době 

v médiích několikrát probírán tzv. „náhubkový zákon“, novela TŘ, která s účinností od 

1. dubna 2009 upravila možnosti zveřejňování informací týkajících se trestního řízení. 

Jedná se o zákon č. 52/2009 Sb. Tímto zákonem byly do TŘ včleněna nová ustanovení 

§ 8a-8c. S ohledem na soukromí dotčených osob nesmějí OČTŘ zveřejnit informace 

umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, 

zúčastněné osoby a svědka. Výjimkou je nutnost zveřejnění takových údajů 

v nezbytném rozsahu za účelem pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního 

řízení. Zdůrazněna je ochrana osob mladších 18 let. Povinnosti však z uvedených 

ustanovení TŘ nevyplývají pouze pro OČTŘ. Na základě § 8b odst. 2 TŘ nikdo nesmí 

v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoliv způsobem 

zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 

18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo

některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti 

rodině a mládeži. Ze stejných důvodů je zakázáno zveřejňovat obrazové snímky nebo 

záznamy, ať zvukové či obrazové, o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, 

které by umožnily zjištění totožnosti výše uvedeného poškozeného. Výjimkou je opět 

situace, kdy je nutné takové údaje zveřejnit z důvodu pátrání po těchto osobách, nebo 

dá-li ke zveřejnění informací poškozený předchozí písemný souhlas. Jedná-li se o osobu 

mladší 18 let, osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo osobu s omezenou 

způsobilostí k právním úkonům, je potřeba souhlasu této osoby a zároveň souhlasu 

jejího zákonného zástupce. Uvedená ustanovení TŘ byla kritizována z důvodu rozporu 

s ústavně garantovanou svobodou projevu, a to dokonce i v zahraničí. Parlament ČR 

tedy schválil další změnu TŘ provedenou zákonem č. 207/2011 Sb. účinným ode dne 3. 

srpna 2011. Změna se dotkla výčtu poškozených, pro něž platí zákaz zveřejňování 

informací, když byl tento výčet zpřesněn. Nadále je tak zakázáno zveřejňovat informace 

umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je mladší 18 let a dále poškozeného 

vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy, zabití, některý z trestných činů, kterým byla 

způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí, některý z 

trestných činů proti těhotenství ženy, trestný čin obchodování s lidmi, některý z 

trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin opuštění dítěte nebo 

svěřené osoby, týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, únosu 

dítěte a osoby stižené duševní poruchou nebo nebezpečného pronásledování. Další 
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změnou bylo zařazení nového § 8d, který pro § 8a-8c shrnuje výjimky ze zákazu 

zveřejňování informací. Je možné zveřejnit informace, na které se vztahuje zákaz 

zveřejnění, za účelem pátrání po osobách, k dosažení účelu trestního řízení, pokud to 

umožňují ustanovení TŘ. Informace lze nově také zveřejnit z důvodu veřejného zájmu, 

pokud tento veřejný zájem převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby. 

Zákon i podle nové úpravy zdůrazňuje zvláštní ochranu osob mladších 18 let. Stejně tak 

jako dle původní právní úpravy je možné se zveřejněním informací udělit výslovný 

souhlas, není již nutný souhlas písemný. Může tak učinit buď sám poškozený, nebo jeho 

zákonný zástupce. Nevyžadují se tedy souhlasy obou. Zcela nově je upravena situace, 

kdy dotyčná osoba zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. V takovém případě uděluje 

souhlas se zveřejněním informací její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její 

rodiče. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem 

trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. 

Pokud daná osoba zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou a není zde nikdo, kdo by byl 

oprávněn udělit souhlas se zveřejněním informací, lze tyto informace zveřejnit i bez 

takového souhlasu. Z novelizovaného znění příslušných ustanovení TŘ je zřejmé, že 

zde byla snaha najít rovnováhu mezi svobodou slova a právem na ochranu soukromí. 

Jak bude nový, podle mnohých mírnější „náhubkový zákon“ fungovat v praxi uvidíme 

až s delším časovým odstupem. Jeho aplikace, tedy aplikace původního znění, zatím 

přinesla spíš rozporuplné dojmy. Nejvíce se jeho působení v praxi zmiňovalo v 

souvislosti s kauzou pátrání po devítileté Aničce z Prahy. Po oznámení o zmizení dívky 

Policie ČR vyhlásila po dívce pátrání a v souladu s ustanoveními TŘ uvedla v médiích 

údaje o totožnosti zmizelé dívky. Celý národ tak věděl, o koho se jedná, znal celé jméno 

dívky, její věk, bydliště, údaje o základní škole, kterou navštěvovala a také její podobu. 

Následně, když bylo nalezeno mrtvé tělo dívky a bylo potvrzeno, že se stala obětí 

trestného činu, začala všechna média uvádět pouze iniciály jejího jména a rozmazané 

fotografické snímky znemožňující identifikaci, aby se nedostala do konfliktu 

s ustanoveními zákona. Ministr spravedlnosti pak v odpovědi na hlasy označující právní 

úpravu jako absurdní uvedl, že na tento případ se zákaz zveřejnění informací 

nevztahoval, neboť identita dívky byla známá ještě před okamžikem, kdy bylo 

potvrzeno, že dívka se skutečně stala obětí trestného činu.82 Na základě tohoto případu 

                                                
82 http://www.novinky.cz/domaci/228121-pripad-anicka-ukazal-absurditu-nahubkoveho-zakona.html
(navštíveno 20.8.2011).
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ale jistě není možné odsoudit přijatou právní úpravu jako takovou. Jakkoliv se v jednom 

případě může zdát dodržování uvedeného právního předpisu jako absurdní, v jiném 

může výrazně pomoci. V oblasti ochrany obětí trestných činů je to další krok 

k vytvoření kvalitního a funkčního systému péče o tyto osoby.

5.4 Právní pomoc

Právní pomoc je další službou poskytovanou obětem trestných činů, která 

doplňuje služby psychologického poradenství a sociální pomoci. V podstatě příslušníci 

každé právnické profese, zejména advokáti, soudci a státní zástupci, by měli činit vše 

k pomoci oběti a potrestání pachatele trestného činu. Stejně tak Policie ČR jako OČTŘ

má jisté povinnosti ve vztahu k oběti trestného činu. Každá z uvedených profesí může 

svou činností s využitím svých odborných znalostí přispět k odčinění porušení práva, 

kterým došlo ze strany pachatele spácháním trestného činu. A nemusí to být vždy přímo 

poskytnutí konkrétní rady v konkrétní věci. Například soudci a státní zástupci zřejmě 

nebudou poskytovat oběti právní pomoc v pravém slova smyslu. Postačí však, budou-li 

se v rámci jednání s obětí chovat korektně, profesionálně a zároveň lidsky a plnit své 

povinnosti stanovené zákonem. Za tímto účelem by měli být také v oblasti viktimologie 

a pomoci obětem vzdělávání, což je u nás splněno, když kriminologii a viktimologii lze 

studovat na českých právnických fakultách i policejní akademii.83 Právní pomoc je 

velmi důležitou složkou asistence poskytované oběti z důvodu obvyklé neznalosti 

právních předpisů a postupů v rámci trestního řízení. Trestní řízení, které v ideálním 

případě následuje po spáchání trestného činu je velmi složitým procesem, ve kterém se 

laik nesnadno orientuje. Jsou to zejména advokáti, kdo poskytují obětem potřebné 

právní poradenství. Advokáti mohou jednak vystupovat v roli zmocněnce poškozeného 

v trestním řízení v souladu s ustanovením § 50 TŘ nebo v roli poradce v některé 

z nestátních organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů. Poškozenému, 

který je subjektem adhezního řízení, může být za určitých podmínek (§ 51a TŘ)

poskytnuta právní pomoc bezplatně nebo za sníženou odměnu. 

Právní pomoc poskytovaná obětem trestných činů se v mnohém liší od běžného 

právního poradenství poskytovaného v rámci advokátní praxe. Právní pomoc je 

                                                
83 Blíže Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví. Mezinárodní příručka pomoci obětem 
o využití a aplikaci deklarace OSN o základních principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a 
ohledně obětí zneužití moci. Přel. Jana Válková. 1. vydání. Praha: IKSP, 1997, str. 54 a násl.
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poskytovaná osobě nacházející se ve specifické situaci a často ve špatném psychickém 

stavu. Je proto nutné citlivě zjistit potřebné informace a zároveň počítat s jejich možnou 

neúplností nebo nepřesnostmi, které však ve valné většině případů nejsou oběťmi 

způsobovány záměrně. Dále je důležitou zásadou právní pomoci srozumitelně vysvětlit 

postup, který bude následovat, potřebné kroky, které bude nutné učinit a jejich možné 

důsledky. Je totiž jednoduché někomu sdělit seznam jeho práv a povinností, těžší však 

je upozornit na možná problematická místa a tyto srozumitelně vysvětlit. To vše by měl 

právník poskytující právní pomoc oběti trestného činu ovládat. Podobně jako u akutní 

psychologické intervence zde platí pravidlo nezpochybňování informací poskytnutých 

obětí a nekritizování oběti za její předchozí jednání.84 Právníkovi poskytujícímu právní 

pomoc může rovněž přispět k lepšímu jednání s obětí přítomnost psychologa. Této 

spolupráce odborníků využívá BKB, v jehož poradnách s oběťmi vždy jedná dvojice 

odborníků – psycholog a právník. 

Poskytování právní pomoci obětem trestných činů jistě není jednoduché a klade 

na odborníka velké nároky. Nicméně je také zajímavou a přínosnou náplní práce. Právní 

pomoc je dostupnou službou vezmeme-li v potaz množství praktikujících advokátů, 

dokonce i v menších městech, a také možnost právního poradenství, kterou nabízí 

nestátní organizace. Právní poradenství poskytované nestátní organizací je pro oběti 

výhodné svou bezplatností. Jako jistou slabinu vnímám nemožnost domoci se bezplatné 

právní pomoci nebo právní pomoci za sníženou odměnu u všech obětí v rámci trestního 

řízení.

                                                
84 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů – příručka pro 
pomáhající profese. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, str. 152-153.
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6 Oběť v českém trestním právu – trestněprávní prostředky 

pomoci obětem

V této kapitole bych se chtěla zabývat postavením, právy a povinnostmi oběti 

trestného činu podle českého trestního práva. V rámci trestního řízení oběť trestného 

činu může vystupovat jako poškozený nebo jako svědek. Institut poškozeného a 

adhezního řízení, který je upraven v TŘ je tak rozsáhlým tématem, že není v mých 

možnostech jej dopodrobna rozebrat v této práci. Mým cílem je proto zaměřit se na 

problematická ustanovení TŘ týkající se poškozeného a adhezního řízení, dále rozebrat 

problematiku zajištění nároku poškozeného v trestním řízení a roli poškozeného při 

použití odklonů v trestním řízení v souvislosti s trendem restorativní justice. Co se týká 

svědka a jeho postavení v trestním řízení, budu se soustředit na zvláštní ochranu svědka 

poskytovanou osobám, jejichž bezpečnost je v důsledku jejich role svědka v trestním 

řízení ohrožena. Na výklad týkající se české právní úpravy ochrany svědků bude 

navazovat porovnání s americkou právní úpravou.

6.1 Poškozený a adhezní řízení

Poškozený je v rámci trestního řízení jeho subjektem. Poškozený tak má a 

vlastním jménem vykonává určitá práva a povinnosti, které mu svěřuje zákon, a tímto 

pak ovlivňuje průběh trestního řízení.85 Ustanovení § 12 odst. 6 TŘ přiznává 

poškozenému postavení strany v trestním řízení. Stranou v trestním řízení je takový 

subjekt, který buď stojí na straně obhajoby, nebo obžaloby a tyto uplatňuje nebo 

podporuje.86 Je zřejmé, že poškozený je stranou stojící na straně obžaloby, i když zájmy 

poškozeného se ne vždy kryjí se zájmy obžaloby, kterou v trestním řízení představuje 

státní zástupce. Definici poškozeného nalezneme v § 43 odst. 1 TŘ. V nedávné době, 

zákonem č. 181/2011 Sb. s účinností k 1.7.2011, došlo k úpravě definice poškozeného.

Podle nového znění je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestného činu obohatil. Původní pojmy morální nebo jiná újma byly nahrazeny 

pojmy nemajetková újma a bezdůvodné obohacení. Nově může poškozený v adhezním 

                                                
85 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 
str. 89.
86 Např. CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 
2008, str. 90.
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řízení uplatňovat vedle nároku na náhradu majetkové škody a škody na zdraví i nárok 

na náhradu nemajetkové újmy vyjádřené v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení. Cílem této legislativní změny bylo podle důvodové zprávy jednak 

sjednocení pojmosloví užitého v trestním právu s pojmoslovím používaným v oblasti 

práva občanského a dále posílení postavení poškozeného, který již není nucen 

uplatňovat výše uvedené nároky mimo trestní řízení a nést s tím spojené další náklady a 

břemena.87 Nezměněna zůstala negativní definice poškozeného v § 43 odst. 2 TŘ 

uvedená již v kapitole 2, podkapitole 2.1 této práce. Institut poškozeného má umožnit 

osobám, které byly dotčeny spáchaným trestným činem, účastnit se na procesu zjištění 

rozhodných skutečností, odhalení pachatele a jeho spravedlivého potrestání a rovněž 

dosáhnout náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. 

Důležitost dosažení náhrady škody nebo zadostiučinění pro poškozeného výslovně 

zmiňuje § 3 odst. 7 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. TŘ žádné 

podobné ustanovení neobsahuje. 

K naplnění cíle trestního řízení svěřuje TŘ poškozeným určitá práva a 

povinnosti, která se nejčastěji dělí podle toho, zda náleží všem poškozeným či jen těm, 

kteří jsou zároveň subjektem adhezního řízení, v němž uplatňují svůj nárok na náhradu 

majetkové nebo nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení.88 Je totiž 

zřejmé, že poškozenému, který je zároveň subjektem adhezního řízení je nutné přiznat 

další práva a povinnosti související s uplatněním jeho nároku. Adhezní řízení je součástí 

řízení trestního a jeho předmětem je rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu 

škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Adhezní řízení není 

součástí každého trestního řízení, ale logicky pouze takového, kde vystupuje poškozený,

který výše uvedený nárok uplatnil. Nárok poškozeného musí být uplatněn nejpozději 

v hlavním líčení před zahájením dokazování (§ 43 odst. 3 TŘ).

Práva poškozeného a jeho povinnosti nejsou v TŘ upraveny na jednom místě. 

§ 43 odst. 1 TŘ sice stanoví, že poškozený má právo činit návrhy na doplnění 

dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání 

konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit, TŘ však na mnoha 

                                                
87 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, tisk 229 Poslanecké sněmovny, 6. volební období, dále 
citována jako „Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 181/2011 Sb“. Dostupné na 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=229&CT1=0
88 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 244.
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místech upravuje další konkrétní práva poškozeného. Základem je právo poškozeného, 

aby byl OČTŘ o svých právech poučen a byla mu poskytnuta plná možnost k jejich 

uplatnění (§ 46 TŘ) a také právo podávat opravné prostředky a tím významně 

ovlivňovat průběh řízení. V průběhu hlavního líčení má poškozený právo klást se 

souhlasem předsedy senátu vyslýchaným osobám otázky, navrhovat doplnění 

dokazování a před skončením hlavního líčení se vyjádřit k věci, tedy přednést 

závěrečnou řeč. Nově je v § 228 TŘ zařazen odst. 4, který poškozenému, kterému byl 

alespoň částečně přiznán uplatněný nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení, dává právo požádat o vyrozumění o konání veřejného 

zasedání o podmíněném propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody. Ve výčtu práv 

poškozeného je nutné uvést také práva, která nenáleží výlučně poškozenému. Jedná se o 

právo podat podnět k zahájení trestního stíhání (§ 158 odst. 2 TŘ), právo používat před 

orgány činnými v trestním řízení mateřský jazyk (§ 2 odst. 14 TŘ) a právo, aby nejen 

s poškozeným OČTŘ jednaly tak, jak to vyžaduje význam a účel trestního řízení, 

přičemž jsou povinny šetřit jeho osobnosti a ústavou zaručených práv (§ 52 TŘ).

Poškozený má právo dát se v trestním řízení zastoupit zmocněncem (§ 50 odst. 1 

TŘ). Právo na bezplatnou právní pomoc nebo právní pomoc za sníženou odměnu má 

však pouze poškozený, který je zároveň subjektem adhezního řízení. Toto ustanovení 

zakládá nerovnost v právech uvedených dvou kategorií poškozených a je jedním 

z mnoha, které dosud nebylo ve prospěch poškozeného změněno, za což sklízí mnohé 

kritiky. 

K zajištění bezpečnosti poškozeného je mu dána možnost žádat o poskytnutí 

informací o tom, že obviněný případně odsouzený byl propuštěn nebo uprchl z vazby, 

z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení nebo z výkonu 

zabezpečovací detence. OČTŘ však má povinnost poškozeného o možnosti podat si 

žádost o sdělování těchto informací poučit pouze v případě, že shledá, že poškozenému 

hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě. Jak 

uvádí I. Dvořáková, na tyto informace by měli mít nárok všichni poškození, neboť je 

nasnadě, že ne vždy může OČTŘ rozpoznat hrozící nebezpečí.89

                                                
89 DVOŘÁKOVÁ, I. Postavení poškozeného v trestním řízení. In ZÁHORA, J., KERT, R. (sest.). Obete 
kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 123-124.



46

Ačkoliv do českého trestního práva dosud nebyl zaveden institut 

soukromožalobních deliktů nebo subsidiární žaloby (zatím jsou tyto instituty pouze 

předmětem úvah de lege ferenda90), které by dávaly poškozenému rozsáhlejší možnost 

ovlivňovat trestní řízení i jeho zahájení, TŘ upravuje institut trestního stíhání se 

souhlasem poškozeného. Zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm je u 

taxativně vyjmenovaných trestných činů vázán na souhlas poškozeného, pokud zde 

zároveň existuje příbuzenský nebo jiný blízký vztah mezi poškozeným a osobě, vůči níž 

by se mělo vést trestní stíhání. Zákon stanoví výjimky, kdy souhlasu poškozeného není 

potřeba. Úprava je obsažena v § 163 a § 163a TŘ. Mnoho autorů kritizuje zejména 

zvolený výčet trestných činů, u kterých je souhlas vyžadován a požadavek příbuznosti 

poškozeného a pachatele. Argumentují zejména tím, že výčet zahrnuje i velmi závažné 

trestné činy, u kterých průlom do zásady legality není vhodným řešením a naopak 

neobsahuje trestné činy, u kterých by bylo vhodné institut souhlasu poškozeného 

využít.91

K právům, která náležejí výlučně poškozeným, kteří jsou subjektem adhezního 

řízení, náleží v prvé řadě právo uplatnit nárok na náhradu majetkové škody, 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 TŘ). S tímto 

právem ovšem souvisí rovněž povinnost poškozeného uvést z jakých důvodů a v jaké 

výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých 

důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Poškozený má rovněž právo podat návrh na zajištění nároku na náhradu škody na 

majetku obviněného. Při vyrozumění o konání hlavního líčení musí být poškozený 

vyrozuměn o možnosti rozhodnout o jeho nároku na náhradu škody na základě 

spisového materiálu, nedostaví-li se k hlavnímu líčení. Pokud se poškozený k hlavnímu 

líčení dostaví, soud se jej dotáže, zda navrhuje přiznání nároku na náhradu škody a 

v jakém rozsahu. V souladu s §154 TŘ může poškozený požadovat i náhradu nákladů, 

které mu vznikly ve spojení s uplatněním nároku v adhezním řízení, soud může právo 

na náhradu nákladů řízení přiznat i poškozenému bez nároku na náhradu škody, 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Konečně bych na tomto 

                                                
90 JELÍNEK, J. K postavení poškozeného v českém trestním řízení. In ZÁHORA, J., KERT, R. (sest.). 
Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 51.
91 Např. MUSIL, J. Má být omezeno dispoziční právo poškozeného udílet souhlas s trestním stíháním 
podle § 163 TrŘ? Trestní právo. 2003, č. 12, str. 14 a 16.
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místě uvedla právo poškozeného podat odvolání do rozsudku ohledně výroku o náhradě 

škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, a to pro jeho 

nesprávnost, nebo proto, že tento výrok chybí, případně pro vady předcházejícího řízení, 

které měly vliv na tento výrok. Právo na odvolání je jistě velmi důležitým právem 

poškozeného, nicméně je dosti okleštěné. Poškozený nemá možnost se odvolat do 

výroku o vině případně o trestu, ačkoliv tyto výroky úzce souvisí s výrokem o náhradě 

škody. Ještě více zarážející je skutečnost, že poškozený nemá právo podat odpor proti 

trestnímu příkazu, ačkoliv i tímto rozhodnutím soudu lze přiznat poškozenému náhradu 

škody. Trestní příkaz, který má povahu odsuzujícího rozsudku, je sice poškozenému 

doručován, ale opravný prostředek poškozenému nenáleží. Navíc poškozený nemá 

příležitost se dozvědět o tom, že ve věci bude vydán trestní příkaz a přitom je povinen 

uplatnit svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení před jeho vydáním. Tato právní úprava se jeví značně nelogicky a je 

předmětem dlouhodobé kritiky ze strany odborníků.92 Dle mého názoru zcela 

oprávněně.

K právům poškozeného lze ještě uvést, že je nemůže vykonávat osoba, která je 

v daném trestním řízení stíhána jako spoluobviněný, jakkoliv by spadala pod definici 

poškozeného (§ 44 odst. 1 TŘ). Poškozený se rovněž může svých práv vzdát, a to 

výslovným prohlášením sděleným OČTŘ (§ 43 odst. 1 TŘ). Vzdává se pouze práv 

procesních a nikoliv práv hmotněprávní povahy.93 Práva poškozeného týkající se jeho 

nároku na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení přechází i na jeho 

právního nástupce (§ 45 odst. 3 TŘ).

Na poškozeného a jeho práva bere ohled i trestní právo hmotné. Podle § 41 

písm. j) TZ je polehčující okolností, pokud pachatel dobrovolně nahradil způsobenou 

škodu. Soud může uložit pachateli přiměřené povinnosti, např. veřejně se osobně 

omluvit poškozenému nebo poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění,

zpravidla také soud uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, odčinil nemajetkovou 

újmu nebo vydal bezdůvodné obohacení. Tyto povinnosti soud ukládá v rámci 

rozhodnutí o podmíněném upuštění o potrestání nebo podmíněném odsouzení, ale také 

                                                
92 Blíže JELÍNEK, J. K postavení poškozeného v českém trestním řízení. In ZÁHORA, J., KERT, R. 
(sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 
na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 53-54.
93 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 276.
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v souvislosti s uložením trestu domácího vězení, zákazu pobytu nebo výkonu obecně 

prospěšných prací.

6.2 Zajištění nároku poškozeného

Poškozený, který v trestním řízení uplatnil svůj nárok na náhradu škody, 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, má podle § 47 až § 49 TŘ

možnost, aby jeho nárok byl zajištěn na majetku obviněného. Jedná se bezpochyby o 

ustanovení, které posiluje práva poškozeného. Pro zajištění nároku poškozeného na 

majetku obviněného musí být splněny zákonné podmínky. Zajištění lze použít proti 

obviněnému, tedy až po zahájení trestního stíhání (ve smyslu § 32 TŘ), a to v případě 

důvodné obavy, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno. O zajištění rozhoduje soud na 

návrh poškozeného nebo státního zástupce a v přípravném řízení státní zástupce na 

návrh poškozeného či bez návrhu, když to vyžaduje ochrana zájmů poškozeného nebo 

hrozí prodlení. Zajištění se provede až do pravděpodobné výše škody, újmy nebo 

rozsahu bezdůvodného obohacení, přičemž se vychází z výše nároku uplatněného 

poškozeným v trestním řízení.94 Poškozený ve svém návrhu může označit, a je to velmi 

vhodné, majetek obviněného, na němž bude možné zajištění provést. Rovněž by měl ve 

svém návrhu uvést skutečnosti vyvolávající důvodnou obavu, že obviněný jedná za 

účelem zmaření nebo ztěžování uspokojení nároku poškozeného. Takovým jednáním 

obviněného může zřejmě být zcizování majetku nebo jeho skrývání. Soud nebo státní 

zástupce zakáže v usnesení o zajištění nároku poškozeného obviněnému převádět 

majetek na třetí osoby nebo jej zatěžovat. Jakékoliv právní úkony obviněného týkající 

se zajištěného majetku jsou po dobu trvání zajištění neúčinné. Omezena je také možnost 

provést na tomto majetku výkon rozhodnutí nebo exekuci. K úkonům soudního

vykonavatele nebo exekutora týkajících se daného majetku musí být vždy udělen 

předchozí souhlas soudu nebo státního zástupce. Toto ustanovení evidentně slouží ke 

znemožnění zmenšení majetku obviněného prostřednictvím uplatnění neexistujících 

pohledávek v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekučním řízení. Podle potřeby může 

být zajištění zrušeno, pominuly-li podmínky pro jeho nařízení, nebo může být jeho 

                                                
94 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 257.
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rozsah omezen, pokud předpokládaná výše nároku poškozeného se ukáže být nižší. 

Zajímavým nástrojem je peněžitá jistota, kterou může obviněný nebo jiná osoba s jeho 

souhlasem složit na účet soudu, za účelem zajištění nároku poškozeného. Obviněný se 

tak vyhne zajištění nároku na svém jiném majetku. Tento institut je obdobou peněžité 

záruky podle § 73a TŘ nahrazující vzetí obviněného do vazby. Peněžitá jistota buď 

pokryje celý pravděpodobný nárok poškozeného, nebo se v jeho zbytku provede 

zajištění na jiném majetku obviněného. Peněžitá jistota trvá až do právní moci 

odsuzujícího rozsudku a její zásadní výhoda spočívá v možnosti z ní uhradit 

poškozenému přiznaný nárok. V tomto se peněžitá jistota upravená v § 47a TŘ velmi 

dlouho lišila od zmíněné peněžité záruky podle § 73a TŘ. Peněžitá záruka podle § 73a 

TŘ totiž v některých případech propadala státu, nebo se z ní uhradil peněžitý trest a 

náklady trestního řízení, ale nikoliv již přiznaný nárok poškozeného. Tento rozdíl byl 

naprosto neopodstatněný, proto na něj zákonodárce reagoval novelou provedenou 

zákonem č. 181/2011 Sb. účinným od 1.7.2011. Do § 73a TŘ byly novelou vloženy 

odstavce 7 a 8 (dosavadní odstavec 7 byl nově označen číslem 9), podle kterých po 

úhradě peněžitého trestu a nákladů řízení je možné peněžitou záruku využít k úhradě 

v odsuzujícím rozsudku přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy. Poškozený musí být o této možnosti vyrozuměn a ve tříměsíční 

lhůtě může požádat o uhrazení svého nároku z peněžité záruky. Neučiní-li tak, je záruka 

vrácena odsouzenému nebo osobě, která ji složila, o čemž je poškozený také 

informován.

6.3 Role poškozeného při použití odklonů v trestním řízení

Odklony (diversions), neboli alternativní způsoby trestního řízení, které jsou čím 

dál tím více uplatňovány, souvisí velmi úzce s moderní koncepcí restorativní justice

(restorative justice). Model restorativní justice je trendem rozvíjejícím se zhruba 

v posledních 30-40 letech a je protipólem až donedávna vedoucího tradičního přístupu 

retribuční justice. V rámci modelu retribuční justice byl trestný čin vnímán jako útok 

namířený proti státu a jeho hodnotám a nikoliv přímo proti jednotlivci – oběti. Proto 

v tomto pojetí je nejdůležitější trestní represe, tedy potrestání pachatele bez přílišného 

ohledu na potřeby oběti. Typická je pasivní účast pachatele a oběti v procesech trestního 
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řízení.95 Oproti tomu restorativní justice „chápe trestný čin primárně jako konflikt mezi 

pachatelem a obětí“.96 Z toho důvodu je pro ni typičtější aktivní přístup obou stran 

k řešení situace a důraz kladený na převýchovu pachatele a nápravu veškeré možné 

újmy způsobené trestným činem. Je velmi těžké popsat celou šíři trendu restorativní 

justice v rámci jedné definice, zalíbila se mi však jedna, která říká, že restorativní 

justice je „možností jak nastolit spravedlnost po spáchání protiprávního činu, která je 

primárně zaměřena na nápravu újmy způsobené tímto protiprávním činem jednotlivci, 

vztahům a společnosti“ (individual, relational and social harm).97

Odklony používané v trestním řízení jsou plně v souladu s cíli restorativní 

justice, jejíž vliv se u nás nejsilněji projevuje v ZSVM. Odklony umožňují dosáhnout 

výraznějšího výchovného působení na pachatele a zároveň lépe do procesů trestního 

řízení zapojují poškozeného, který prostřednictvím použití těchto alternativních řešení 

rychleji dosáhne svého odškodnění.98 Mezi odklony podle českého trestního práva 

řadíme podmíněné zastavení trestního stíhání a jeho obdobu podmíněné odložení 

návrhu na potrestání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání mladistvého. Mezi 

odklony se někdy také řadí trestní příkaz, ten je ale spíš druhem zkráceného řízení než 

odklonem v pravém slova smyslu. Zajímavé je také pojetí odklonů jako sankčních 

opatření vedle hmotněprávních sankcí. Použití odklonu je stejně jako sankce podle 

hmotného práva následkem spáchání trestného činu, rozdíl ovšem tkví v tom, že použití 

odklonu je vázáno na dobrovolné převzetí takové sankce ze strany pachatele.99

Společným rysem odklonů je jejich použití u méně závažných trestných činů, 

nutnost nahradit škodu a jiné škodlivé následky spáchaného činu a aktivní účast 

poškozeného s možností urychleného dosažení satisfakce. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání upravené v § 307 a § 308 TŘ soud nebo 

státní zástupce se souhlasem obviněného aplikuje, jestliže se obviněný k činu doznal a 

nahradil škodu, pokud byla způsobena, nebo vydal bezdůvodné obohacení, nebo 

s poškozeným uzavřel dohodu o její náhradě nebo učinil jiná opatření. Obviněnému je 

                                                
95HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009.
96HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009.
97FISHER, B.S., LAB, S.P. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Part 2. SAGE 
Publications, 2010, str. 781.
98CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 
str. 673.
99 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Dostupné na http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-
pravo/art_5781/odklon-jako-sankcni-opatreni.aspx
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rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání stanovena zkušební doba v délce 

6 měsíců až 2 roky, v níže je obviněný povinen svým chování dokázat, že trestního 

stíhání již není potřeba a také je povinen nahradit poškozenému škodu či vydat 

bezdůvodné obohacení. K tomuto procesnímu postupu soud nebo státní zástupce 

nepotřebují souhlasu poškozeného. Pokud poškozený nesouhlasí s použitím tohoto 

odklonu, je mu dána možnost podat stížnost proti usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání. Důvodem pro nepoužití tohoto odklonu však podle judikatury nemůže 

být nespokojenost poškozeného s výší náhrady škody nebo s rozsahem vydaného 

bezdůvodného obohacení. Rozhodné je, zda soud či státní zástupce pokládají opatření 

učiněná obviněným k náhradě škody za dostačující.100 Podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání se liší od podmíněného zastavení trestního stíhání v tom, že je 

možné jej použít pouze ve zkráceném přípravném řízení a rozhoduje o něm proto 

výhradně státní zástupce. § 179g TŘ stanoví, že je k jeho užití potřeba souhlasu 

podezřelého, doznání podezřelého k činu a dále nahrazení způsobené škody nebo 

vydání bezdůvodného obohacení. Zákon neuvádí možnost uzavřít s poškozeným

dohodu o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. 

Podmínkami pro použití narovnání upraveného v § 309 a násl. TŘ je svobodné, 

vážné a určité prohlášení obviněného že spáchal daný skutek, uhrazení škody způsobené 

přečinem nebo učinění potřebných úkonů k její úhradě, případně jiné odčinění újmy 

vzniklé přečinem, totéž platí i pro přečinem získané bezdůvodné obohacení. Obviněný 

je dále povinen složit na účet soudu nebo státního zastupitelství peněžní částku k obecně 

prospěšným účelům. Narovnání je pro poškozeného zřejmě nejpříznivější ze všech 

odklonů v českém trestním právu, když vyžaduje jeho souhlas s tímto procesním 

postupem a zároveň celkem účinně zajišťuje jeho odškodnění a zadostiučinění v plném 

rozsahu. V rámci odčinění jiné újmy způsobené přečinem totiž může být odškodněna 

jakákoliv újma způsobená poškozenému a to jakýmkoliv vhodným způsobem, kterého 

obviněný bude schopen a který poškozený přijme. Před udělením souhlasu k rozhodnutí 

o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání je poškozený soudem nebo státním 

zástupcem k celé věci vyslechnut. Omezení nacházíme pouze v ustanovení § 310a TŘ, 

které neumožňuje, aby roli poškozeného při užití narovnání plnil právní nástupce 

původního poškozeného, na nějž přešel pouze nárok na náhradu škody nebo na vydání 
                                                
100 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.7.1997, sp.zn.: 9 To 429/97, publikováno ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 51/1998.
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bezdůvodného obohacení. Tato úprava, ač omezující, splňuje účel narovnání. 

Poškozenému se má dostat i osobního zadostiučinění a pocitu satisfakce, že se osobně 

účastnil na tomto procesu a na potrestání pachatele. Právní nástupce poškozeného jistě 

již není na věci tak osobně zainteresován, proto by narovnání neplnilo svůj účel. 

Narovnání lze využít i ve zkráceném přípravném řízení (§ 179c odst. 2 písm. f) TŘ).

Vzhledem k tomu, že při schválení narovnání je zároveň zastaveno trestní stíhání, 

vyžaduje se vyšší míra jistoty, že poškozenému bude nahrazena škoda nebo jiná újma 

nebo vydáno bezdůvodné obohacení, zejména v případě, že náhrada není učiněna ihned, 

ale obviněný koná jiná opatření k náhradě. Vyžaduje se proto náhrada celé škody či 

újmy nebo bezdůvodného obohacení. V případě, že je mezi poškozeným a obviněným 

uzavřena dohoda o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení či o odčinění 

jiné újmy, je na místě využít některých zajišťovacích institutů.101

Posledním z odklonů je odstoupení od trestního stíhání mladistvého podle § 70 

ZSVM. Tento odklon se od ostatních liší svým důrazem na převýchovu mladistvého 

pachatele spíše než na zájmy poškozeného. Nicméně i v tomto případě je jednou 

z podmínek použití úplné nebo částečné nahrazení škody způsobené proviněním nebo 

úplné nebo částečné vydání bezdůvodného obohacení a souhlas poškozeného s tímto 

odškodněním. Menší důraz na práva poškozeného je patrný z nemožnosti poškozeného 

podat opravný prostředek proti usnesení o odstoupení od trestního stíhání.

Co se týká četnosti použití odklonů, podle dostupných statistik Ministerstva 

spravedlnosti ČR týkajících se vyřizování trestní agendy soudy, v roce 2008 bylo pouze 

1903 případů vyřízeno podmíněným zastavením trestního stíhání a 90 případů bylo 

vyřešeno schválením narovnání.102 Přitom ještě ze statistik za rok 2002 vyplývaly 

mnohem větší počty: 10507 případů podmíněného zastavení trestního stíhání a 387 

případů schválení narovnání.103 Menší „oblíbenost“ narovnání v trestním řízení mohou 

způsobovat vyšší finanční nároky na obviněného, který kromě náhrady poskytnuté 

poškozenému musí ještě uhradit částku určenou k obecně prospěšným účelům (§ 309 

odst. 1 písm. c) TŘ). Proto by snad nebylo špatné zamyslet se nad jiným řešením,

                                                
101 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 572.
102Oficiální statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR k použití odklonů. Dostupné na 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=399&d=35026
103 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2005, str. 248 a 250.
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například takovým, které ve svém článku navrhuje F. Ščerba. Podle něj by mohlo být 

umožněno nahradit povinnost složení peněžité částky k obecně prospěšným účelům 

odpracováním stanoveného počtu hodin obecně prospěšných prací.104 Použití narovnání 

a odklonů všeobecně by mělo být podporováno, i když jejich použití není vhodné úplně 

ve všech případech. Co je však důležité, odklony by neměly být používány pouze za 

účelem materiálního odškodnění poškozeného, ale rovněž s cílem kladně působit na 

jeho viktimizací narušenou psychiku. Vychází totiž najevo, že programy narovnání, 

které mohou mít v jiných státech odlišnou formu než narovnání v českém trestním 

právu, výrazně pomáhá poškozeným vyrovnat se s jejich viktimizací a hmotné 

odškodnění je vítanou, ale často ne hlavní výhodou plynoucí z tohoto institutu.105

V českém trestním právu procesním jak obviněný tak poškozený mohou činit 

různé podněty k použití odklonů, nicméně takové úkony nejsou podmínkami použití 

odklonů a ani nelze postup soudu nebo státního zástupce, pokud odklonu neužije, 

pokládat za chybný.106

Ačkoliv odklony jsou přijímány spíše pozitivně, objevují se i kritiky. Většina 

míří na problém, kdy v případě použití odklonů může v trestním řízení docházet 

k nečekaným výsledkům a zejména k výsledkům velmi rozličným u obdobných 

případů. Dochází tak k narušení principu právní jistoty.107

6.4 Možnosti ochrany svědků v českém právním řádu

V trestním řízení je v podstatě pravidlem, že poškozený zároveň vystupuje v roli 

svědka. Tedy v roli jednoho z nejdůležitějších zdrojů, ze kterých OČTŘ čerpají 

potřebné informace. Na první pohled by se mohlo zdát, že na roli svědka není pro oběť 

nic problematického. Mezi největší problémy však patří právě to, že je svědek zdrojem 

informací pro trestní řízení, a tak s ním je taky zacházeno. Velmi často není příliš brán 

ohled na skutečnost, že oběť jako svědek není pouze zdrojem důkazního prostředku, ale 

                                                
104 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Dostupné na http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-
pravo/art_5781/odklon-jako-sankcni-opatreni.aspx

105 Blíže MAKARIUSOVÁ, V., MOULISOVÁ, M. Programy narovnání mezi pachatelem a obětí 
z psychologického hlediska. In VITOUŠOVÁ, P. (sest.). K problematice obětí trestných činů: Sborník 
příspěvků ze semináře konaného v Praze dne 15.3.1995 s mezinárodní účastí. Praha: Bílý kruh bezpečí, 
1995, str. 40 a násl. 
106 Z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2004, sp.zn.: 11 Tdo 426/2004.
107 WASIK, M. Reparation  - Sentencing and the Victim. Criminal Law Review. 1999, June, str. 478.
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také osobou, která byla bezprostředně zasažena spáchaným trestným činem. Právě v roli 

svědka na oběť číhá velké riziko sekundární viktimizace, a to nezřídka přímo ze strany 

OČTŘ, i když paradoxně právě tyto orgány mají s obětí společný cíl – odhalit a 

potrestat pachatele trestného činu. Nebezpečí však pro oběť v postavení svědka 

v trestním řízení představuje i pachatel trestného činu. Ten může na oběť vyvíjet nátlak 

ohledně její možné svědecké výpovědi, který bohužel nemusí být omezen pouze na 

nátlak slovní. Z těchto důvodů TŘ a zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a 

dalších osob v souvislosti s trestním řízením nabízejí svědkům náležitou ochranu.

Základní ustanovení, které slouží nejen k ochraně svědka v trestním řízení, je 

§ 52 TŘ, který zdůrazňuje nutnost šetřit osobnost a ústavně zaručená práva osob, vůči 

nimž OČTŘ činí v trestním řízení potřebné úkony. Stejně tak § 44a TŘ se týká kromě 

poškozeného i svědka nacházejícího se v nebezpečí. Stručný výklad a kritika tohoto 

ustanovení byla zmíněna již v podkapitole věnované poškozenému. Skutečně se 

domnívám, že výtky jsou zde na místě. V době elektronické pošty a datových schránek 

si nemyslím, že by požadavek, aby OČTŘ informovaly o skutečnostech v souladu s § 

44a TŘ všechny poškozené a svědky preventivně bez ohledu na jejich žádost, přinesl 

nadměrné zatížení OČTŘ nebo zvýšené administrativní náklady.

Novelou provedenou zákonem č. 292/1993 Sb. byl do TŘ vložen nový § 55 odst. 

2, který umožnil utajovat identitu svědka v případě, že jemu nebo osobě blízké 

v souvislosti s podáním svědecké výpovědi hrozila újma na zdraví nebo jiné vážné 

nebezpečí. Utajení svědka bylo zajištěno vedením svědkových skutečných 

identifikačních údajů odděleně od spisu. Na § 55 odst. 2 TŘ pak navazovala i další 

ustanovení, namátkou § 101 TŘ upravující postup, pokud OČTŘ neshledal nutnost 

utajovat svědkovu identitu, nebo § 209 TŘ týkající se možnosti vyslechnout 

utajovaného svědka před soudem v nepřítomnosti obžalovaného. Původní znění § 55 

odst. 2 TŘ však bylo zrušeno nálezem ÚS ze dne 12.10.1994, sp.zn. Pl. ÚS 4/94. ÚS ve 

svém nálezu uvedl, že uvedené ustanovení je především v rozporu s právem na 

obhajobu, protože nedává obžalovanému možnost ověření pravdivosti a věrohodnosti 

důkazu svědčícího v jeho neprospěch, takže je zasahováno do ústavně zaručeného práva 

obžalovaného na spravedlivý proces. Zákonodárce podle názoru ÚS rovněž opomněl do 
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TŘ zakotvit možnosti minimalizace zásahu do uvedeného ústavně zaručeného práva.108

Po zrušení daného ustanovení na základě nálezu ÚS však bylo nemyslitelné, aby TŘ 

nadále neobsahoval možnost utajit identitu svědka za účelem zajištění jeho bezpečí. 

Proto byl institut utajeného svědka zákonem č. 152/1995 Sb. do TŘ navrácen 

v pozměněném znění reagujícím na výtky učiněné ÚS v jeho rozhodnutí. Znění bylo 

poupraveno tak, že utajit identitu svědka bylo možné pouze, pokud jemu, nebo osobě 

svědkovi blízké, „zřejmě“ hrozila újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení 

jeho základních práv. Důležité bylo zakotvení principu subsidiarity do nového znění 

§ 55 odst. 2 TŘ, kdy institut utajení svědka bylo možné aplikovat pouze v případě, že 

jeho ochranu nešlo zajistit jiným způsobem. Kromě toho bylo umožněno utajit nejen 

totožnost svědka, ale také jeho podobu. Drobné změny se dotkly i § 209 TŘ 

upravujícího možnost vyslechnout utajeného svědka v nepřítomnosti obžalovaného. 

Soudu byla uložena povinnost učinit i bez návrhu potřebné úkony k ověření 

věrohodnosti svědka. Tak byl minimalizován zásah do práva obžalovaného na 

obhajobu. Další změnu institutu utajeného svědka přinesla novela TŘ provedená 

zákonem č. 265/2001 Sb. Nově bylo rozlišováno utajení totožnosti a podoby svědka 

s tím, že k pravým údajům svědka mohly mít přístup pouze OČTŘ v dané trestní věci a 

nikoliv již OČTŘ obecně. 

Co se týká principu subsidiarity, který se měl u institutu utajeného svědka 

uplatňovat, až do přijetí ZZOS neexistovala jiná možnost, jak ochranu svědkovi zajistit. 

Princip subsidiarity tak fakticky nemohl být naplněn.109

Postupem času byla judikaturou ÚS, který ve své rozhodovací praxi bohatě 

čerpal z rozhodnutí ESLP, formulována základní pravidla pro využití institutu utajení 

totožnosti a podoby svědka v trestním řízení.

1. „K odsouzení obžalovaného nemůže dojít výlučně ani v převážné míře na 

základě výpovědí tzv. utajených svědků.“110

2. Při použití institutu utajeného svědka musí být dodržen princip subsidiarity a 

zásada minimalizace zásahů do práva na obhajobu.111

                                                
108 Z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 12 10.1994, sp.zn. Pl. ÚS 4/94.
109 MARINI, M. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha: Linde, 2008, str. 79.
110 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.2.2006, sp.zn. III. ÚS 499/04.
111 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3.3.1999, sp.zn. III. ÚS 210/98.
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3. „V případě ochrany svědka nelze vyjít toliko z jeho přesvědčení o tom, že mu 

hrozí ze strany obviněného újma na právech, nýbrž je na orgánech činných 

v trestním řízení, a zejména obecných soudech, aby případné omezení práv 

obhajoby ve prospěch utajení svědka podrobily testu proporcionality.“112

4. „…za okolnost nasvědčující hrozící újmě či jinému závažnému nebezpečí ve 

smyslu citovaného ustanovení, lze považovat i to, že stíhaná trestná činnost může 

mít na základě konkrétních poznatků souvislost s organizovaným zločinem.“113

Co se týká rozsahu utajení, utajovaným může být i svědkův hlasový projev, 

zejména, jestliže vykazuje specifické charakteristiky jako koktání, neobvyklou barvu 

hlasu, přízvuk apod., i když tuto povinnost zákon OČTŘ výslovně neukládá.114

K zajištění bezpečnosti svědků a dalších osob v souvislosti s jejich účastí na 

trestním řízení v dlouhodobějším časovém horizontu byl dne 29.3.2001 přijat ZZOS, 

který nabyl účinnosti dne 1.7.2001. Proklamovaným účelem zákona byl boj 

s organizovaným zločinem. ZZOS slouží k ochraně osob, které podaly nebo mají podat 

vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídaly či mají vypovídat jako obviněný 

anebo jinak pomáhaly nebo mají pomoci podle ustanovení TŘ k dosažení účelu 

trestního řízení, nebo které jsou znalcem nebo tlumočníkem anebo obhájcem, pokud 

obviněný, kterého jako obhájce zastupují, vypovídal  nebo  má  vypovídat, aby pomohl 

k dosažení účelu trestního řízení, anebo osoby blízké uvedeným osobám. Zvláštní 

ochranou se rozumí osobní ochrana, přestěhování chráněné osoby včetně celé její 

domácnosti, zastírání skutečné totožnosti. O poskytnutí ochrany rozhoduje ministr 

vnitra a provádí ji Policie ČR a Vězeňská služba ČR. Na ochranu na základě ZZOS

však není právní nárok. Důležité je zmínit, že je potřebná součinnost chráněné osoby. 

Ta musí primárně dát k poskytování ochrany souhlas a následně musí dodržovat 

pravidla a pokyny Policie ČR nebo Vězeňské služby. Nedodržování stanovených 

pravidel nebo neuposlechnutí pokynů je jedním z důvodů ukončení poskytování zvláštní 

ochrany. Poskytovatel ochrany, nejčastěji příslušníci Policie ČR, mají při poskytování 

ochrany široká oprávnění zahrnující možnost použít krycí doklady, konspirativní 

prostředky nebo zabezpečovací techniku. Ve zkratce, ohrožené osobě je vytvořena nová 

identita, a je přestěhována na utajené místo, v zájmu její bezpečnosti se z ní vlastně 

                                                
112 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.6.2006, sp.zn. III. ÚS 291/03.
113 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3.10.2006, sp.zn. I. ÚS 481/04.
114 MARINI, M. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha: Linde, 2008, str. 71.
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stává někdo jiný. Policie ČR při zajištění utajení identity chráněné osoby úzce 

spolupracuje s ostatními státními orgány, které vedou různé evidence osob. 

Vzhledem ke smyslu uvedeného institutu nejsou zveřejňovány počty chráněných osob 

ani náklady na poskytování zvláštní ochrany, které plně nese stát. V nedávné době 

proběhla médii informace, že Ministerstvo vnitra navrhuje změny ZZOS. Jednak by 

mělo dojít k úpravě možnosti ponechat si novou identitu i po skončení poskytování 

zvláštní ochrany a zároveň by měla být zpřísněna pravidla pro poskytování ochrany, aby 

z programu ochrany byly vyřazeny osoby zneužívající pomoci policie a porušující 

pravidla programu ochrany.115 Trvalá změna identity jistě není špatný nápad vzhledem 

k tomu, že pod novou identitou může chráněná osoba žít i velmi dlouhou dobu, vytvořit 

si nové zázemí. Navíc zřejmě nelze úplně vyloučit situaci, že po skončení poskytování 

ochrany by se navrácením původní identity chráněná osoba ocitla znovu v nebezpečí. 

Návrh změny ZZOS však dosud nebyl předložen Parlamentu ČR ke schválení.

Na závěr k tomuto tématu ještě krátkou poznámku. ZZOS, konkrétně § 1 odst. 2, 

stejně jako § 55 odst. 2 TŘ, zakotvuje princip subsidiarity. Zvláštní ochranu lze 

ohrožené osobě poskytnout pouze v případě, že zajištění jejího bezpečí nelze dosáhnout 

jiným způsobem. Jestliže však institut utajeného svědka i institut zvláštní ochrany jsou 

krajními řešeními, jaký je jejich vzájemný vztah? Jak uvádí M. Marini, odborná 

literatura se tímto problémem dosud příliš nezabývala. Podle jím citovaných autorů, 

utajení svědka podle TŘ je mnohem méně nákladnou a složitou záležitostí v porovnání s 

ochranou poskytovanou na základě ZZOS.116 I když nejsou známy oficiální statistiky o 

počtech chráněných osob, je myslím jasné, že těchto osob není mnoho. V praxi je 

poskytování zvláštní ochrany skutečně vyhrazeno jen nejzávažnějším případům.

6.5 Program na ochranu svědků ve Spojených státech amerických

V USA má federální program na ochranu svědků mnohem delší tradici než 

v České republice. Do amerického trestního práva byl uveden v roce 1970 

prostřednictvím Organized Crime Control Act a novelizován Comprehensive Crime 

Control Act v roce 1984. Samotný program byl spuštěn v roce 1971 a do dnešních dnů 

pomohl již více než 8 tisícům ohrožených svědků. Na základě tohoto zákona byla 

                                                
115 http://zpravy.idnes.cz/nove-jmeno-zustane-az-do-smrti-planuje-policie-pro-svedky-v-utajeni-1pr-
/domaci.aspx?c=A110404_075337_domaci_js (navštíveno  31.8.2011).
116 MARINI, M. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha: Linde, 2008, str. 90.
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generálnímu prokurátorovi (Attorney General), který stojí v čele federálního 

Ministerstva spravedlnosti, svěřena pravomoc rozhodovat o zařazení ohrožených 

svědků do programu ochrany svědků, který je zkráceně nazýván WITSEC – Witness 

Security. Samotnou ochranu pak vykonává U.S. Marshals Service plnící funkci justiční 

policie.117 Kromě federálního programu na ochranu svědků, do kterého lze zařadit

svědky v případech rozhodovaných před federálními i státními soudy, mají jednotlivé 

státy i vlastní programy, které ovšem nejsou tak rozsáhlé jako program federální.

Do programu ochrany svědků podle ustanovení § 3521 a násl. United States 

Code Annotated, Title 18, lze zařadit svědky, nebo potenciální svědky obžaloby 

v procesu týkajícím se organizovaného zločinu, nebo jiného závažného trestného činu. 

Chráněni mohou být i rodinní příslušníci nebo osoby blízké, pokud i jim v souvislosti 

s účastí svědka v takovém procesu hrozí nebezpečí. Před zařazením osoby do programu 

ochrany je generální prokurátor povinen obstarat si co nejvíce informací, aby si ověřil 

vhodnost zařazení dané osoby do programu. Zejména ověřuje psychickou způsobilost, 

potřebnost a důležitost svědecké výpovědi ohroženého svědka pro předmětný trestní 

proces, zda lze bezpečí svědka zajistit i jiným způsobem, zda je možné obstarat 

potřebnou informaci pro trestní proces i jiným způsobem než ze svědecké výpovědi 

ohrožené osoby. Osoba nebude do programu ochrany zařazena, pokud by nebezpečí pro 

veřejnost z toho vyplývající převážilo nad potřebou svědecké výpovědi. Generální 

prokurátor má obecně velmi široký prostor pro uvážení a volbu prostředků k zajištění 

bezpečnosti osob zařazených do programu. Poskytovaná ochrana tak může spočívat ve 

vytvoření nové identity pomocí nově vydaných osobních dokladů, v přestěhování 

svědka i jeho rodiny, zajištění ubytování a přepravy, asistenci při hledání nového 

zaměstnání, poskytnutí dalších služeb s cílem zajistit chráněné osobě soběstačnost, 

umístění bezpečnostních zařízení a prvků v místech, kde se chráněná osoba pohybuje. 

Stejně jako podle českého ZZOS chráněný svědek musí se zařazením do programu 

souhlasit a dále musí přislíbit, že poskytne svědectví a bude spolupracovat s příslušnými 

orgány, že se nedopustí trestného činu, bude činit vše pro to, aby bylo zachováno utajení 

jeho identity a místa, kde se nachází, a že bude dbát pokynů příslušných orgánů a 

oznamovat jim aktuální místo svého pobytu. V případě bezprostředního ohrožení 

svědka je však na místě vynechat uvedené formality a poskytnout ochranu okamžitě.

                                                
117 http://www.usmarshals.gov/witsec/index.html (navštíveno 31.8.2011).
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Stejně jako v České republice vyžaduje poskytování ochrany spolupráci mnoha státních 

orgánů, které jsou povinny poskytovat generálnímu prokurátorovi a ostatním osobám 

zajišťujícím chod programu ochrany svědků náležitou součinnost. Co je důležité zmínit, 

na poskytnutí ochrany není právní nárok. Zákon doslova říká: „The United States and 

its officers and employees shall not be subject to any civil liability on account of any 

decision to provide or not to provide the protection under this chapter.”

Obecně lze říci, že se americký program ochrany svědků příliš neliší od zvláštní 

ochrany svědků poskytované podle českého ZZOS. Co je na první pohled patrné, je 

mnohem větší podrobnost americké právní úpravy, která pamatuje i na situace, kdy je 

proti chráněné osobě vydán rozsudek v civilní věci, podrobně řeší situaci, kdy má být 

s chráněnou osobou za účelem zajištění bezpečnosti přestěhováno i nezletilé dítě, které 

může mít v péči jiná osoba apod. Je také dána větší volnost uvážení generálnímu 

prokurátorovi. Nicméně zásady poskytování ochrany jsou stejné, jedná se zejména o 

zásadu subsidiarity a zásadu použití tohoto krajního nástroje ochrany svědka pouze 

v případech těch nejzávažnějších trestných činů. V České republice rozhoduje o 

poskytnutí ochrany ministr vnitra, v USA je to generální prokurátor. Samotnou ochranu 

v obou státech poskytuje policejní sbor. Tedy ani zde nelze najít propastné rozdíly. 

Evidentní však je, že program v USA je mnohem rozsáhlejší a skýtá také širší možnosti, 

což je dáno jak velikostí území státu, tak finančními možnostmi. Není pochyb o tom, že 

se snadněji utají identita a místo pobytu osoby v tak obrovské zemi jako jsou Spojené 

státy americké spíše než v České republice. Stejně tak netřeba zdůrazňovat rozdíly 

v možnostech obou státních rozpočtů, z nichž jsou programy ochrany financovány. 

Myslím si, že zjištění, že nelze nalézt v úpravě programů na ochranu svědků v České 

republice a v USA zásadních rozdílů, je potěšující vzhledem k rozdílné tradici v 

poskytování těchto služeb ve srovnávaných dvou státech. I když je potřeba přiznat, že 

Česká republika měla možnost se poučit z chyb a čerpat z příkladů takovýchto 

programů v jiných státech.
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7 Pomoc obětem trestných činů v mezinárodním měřítku –

hlavní organizace a základní dokumenty

Na mezinárodním poli se zájem o oběti trestných čin začal projevovat zhruba od 

50. let 20. století.118 K organizacím, které se v této oblasti nejvíce angažují, patří OSN, 

Rada Evropy a pozadu nezůstává ani Evropská unie. V uvedeném pořadí se 

jmenovanými organizacemi a jejich hlavními dokumenty budu zabývat v této kapitole.

7.1 Organizace spojených národů

OSN má mezi mezinárodními organizacemi výsostné postavení a záběr témat, 

kterými se zabývá je neuvěřitelně široký. Není tedy příliš překvapující, že na půdě OSN 

vznikl i jeden ze základních mezinárodních dokumentů týkajících se pomoci obětem 

trestných činů. Jedná se o Deklaraci základních principů spravedlnosti pro oběti 

trestných činů a zneužití moci ze dne 29.11.1985 (GA/Res/40/34, ). Účelem deklarace 

bylo stanovit minimální standardy pro pomoc obětem a pomoci tak vládám jednotlivých 

států v přijetí příslušné legislativy a spuštění programů péče pro oběti trestných činů a 

zneužití moci. V čl. 1 deklarace je obsažena definice oběti pro účely tohoto dokumenty.

Obětí se rozumí osoba, které individuálně nebo kolektivně byla způsobena újma, 

fyzická nebo psychická, emocionální strádání, hmotná škoda nebo jí bylo zásadním 

způsobem zasaženo do zaručených základních práv jednáním nebo opomenutím, které 

porušuje trestněprávní předpisy jednotlivých států. Za oběti mohou být za některých 

okolností považováni i nejbližší rodinní příslušníci a osoby závislé na oběti a také 

osoby, které utrpěly újmu, když poskytovaly pomoc oběti po útoku nebo ve snaze útoku 

zabránit. Definice oběti je tedy velmi široká a pamatuje skutečně na všechny osoby, 

které mohou být trestným činem nebo zneužitím moci dotčeny. Deklarace zdůrazňuje 

zákaz diskriminace a nutnost respektovat oběti a chránit jejich důstojnost. Trestní 

proces v členských státech by měl být přizpůsoben potřebám obětí zejména s ohledem 

na dostatečné poskytování informací, možnost oběti sdělit své stanovisko ve věci a 

ochranu osobnosti a soukromí oběti v průběhu trestního řízení. Obětem by měla být 

                                                
118 POLÁK, P. Harmonizácia procesného postavenia obete a poškozeného v trestnom práve procesnom. 
In ŠIMOVČEK, I. (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej 
únie: Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 
1/0011/08 v Trnave dňa 10.6.2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, str. 
140.
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poskytnuta náhrada utrpěné újmy primárně ze strany pachatele, případně ze strany státu. 

Samozřejmostí by měla být síť poskytovatelů komplexní péče obětem, a to buď 

státních, nebo nestátních založených na dobrovolnické práci, přičemž osoby přicházející 

v rámci jejich profese do styku s oběťmi by měly být vzdělávány za účelem poskytování 

služeb obětem na vysoké úrovni. Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti 

trestných činů a zneužití moci není závazným dokumentem, nicméně jako jeden 

z prvních mezinárodních dokumentů stanovila základní pilíře asistence obětem 

trestných činů. Pro usnadnění aplikace deklarace byla v roce 1997 z podnětu Komise 

OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví zpracována Mezinárodní příručka 

pomoci obětem o využití a aplikaci Deklarace OSN o základních principech

spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci, která má 

napomoci státům v přijetí opatření k naplnění cílů v deklaraci stanovených.119

7.2 Rada Evropy

Rada Evropy jako nejstarší evropská politická organizace sdružující 47 

evropských států se stejně jako OSN angažuje ve velkém množství oblastí. Mezi jinými

se zabývá také tématem pomoci obětem trestných činů. Mezi ostatními dokumenty 

vystupuje do popředí Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů 

z roku 1983. Výklad k této úmluvě je obsažen v kapitole 4, podkapitole 4.2 této práce. 

Právům obětí a jejich postavení v rámci trestního řízení i mimo ně se věnuje množství 

dokumentů přijatých Výborem ministrů. Tyto dokumenty mají formu doporučení 

(recommendation) adresovaných členským státům, jsou tedy nezávazné, jak napovídá 

již jejich název. Z doporučení Výboru ministrů jsem zvolila tři, kterými bych se chtěla 

zabývat.

Doporučení č. R (85) 11 o postavení oběti v rámci trestního práva a trestního 

řízení bylo přijato dne 28.6.1985. Obsahuje doporučení týkající se v podstatě všech fází 

procesu, v němž se oběť po své viktimizaci ocitá od kontaktu oběti s policií, přes fázi 

podání obžaloby, po stadium řízení před soudem. Podle doporučení by měli být 

policisté školeni pro styk s oběťmi, tak aby byli schopni jim zajistit pomoc a potřebné 

                                                
119 Pozn. Mezinárodní příručka pomoci obětem o využití a aplikaci Deklarace OSN o základních 
principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci je poměrně rozsáhlým 
dokumentem věnujícím se jak programům psychické péče, možným legislativním změnám, směřování 
trestní politiky, angažovanosti právnických profesí v pomoci obětem, tak neformálním prostředkům 
pomoci.
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informace. Obžaloba by měla brát ohled na stanovisko oběti a měla by brát v potaz 

možnost odškodnění oběti v rámci případného trestního řízení. Pokud pachatel není 

obžalován, oběti by měl být dán opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. 

V rámci soudního řízení by měla být oběť průběžně a podrobně informována, aby měla 

možnost plně se řízení účastnit a uplatnit svůj nárok na odškodnění. Možnost 

odškodnění oběti v rámci trestního řízení by v žádném případě neměla být znemožněna 

v důsledku „technických“ překážek. Po odsouzení by primárně pachatel měl splnit 

přisouzené odškodnění oběti před plněním jiného trestu peněžité povahy. Doporučení 

rovněž zahrnuje požadavek na existenci programu na zvláštní ochranu oběti a její 

rodiny, které hrozí nebezpečí ze strany pachatele, speciálně v případech organizovaného 

zločinu. Doporučení vyžaduje ochranu soukromí oběti ve všech případech. Záběr tohoto 

doporučení je tedy velmi široký a ne nadarmo je považováno za „v té době 

nejkomplexnější doporučení týkající se obětí“.120

O dva roky později, dne 17.9.1987, Výbor ministrů přijal Doporučení č. R (87) 

21 o pomoci obětem a prevenci viktimizace. Toto doporučení je na rozdíl od výše 

zmíněného zaměřeno na pomoc obětem poskytovanou mimo trestní řízení. Členské 

státy by měly sledovat výsledky viktimologických výzkumů za účelem zjištění potřeb 

obětí. Měly by podporovat programy pomoci poskytované nestátními organizacemi 

nebo rozvíjet své vlastní, přičemž by měly usilovat o úzkou spolupráci mezi státním a 

nestátním sektorem. Snahou členských států by mělo být zvyšování povědomí 

veřejnosti o obětech, jejich potřebách a možnostech pomoci. Zvláště zranitelným 

obětem by měla být věnována dlouhodobá pozornost se zaměřením na poskytnutí 

zdravotní, psychologické nebo materiální pomoci, rad a informací a také podpory 

během trestního procesu. 

14.6.2006 Výbor ministrů  přijal Doporučení č. (2006) 8 o pomoci obětem 

trestných činů. Přímo preambule doporučení vyjadřuje úzký vztah tohoto doporučení a 

dvou výše zmíněných, přičemž příloha doporučení obsahující vlastní text nahrazuje 

Doporučení č. R (87) 21. Doporučení obsahuje definici oběti, za kterou je považována 

fyzická osoba, která utrpěla újmu, fyzickou nebo psychickou, emocionální strádání či 

hmotnou škodu v důsledku jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s trestním 

                                                
120 ZÁHORA, J. Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obětí trestných činov. In ZÁHORA, 
J., KERT, R. (sest.). Obete kriminality: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. 
novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Bratislava: Eurokódex, 2010, str. 32.



63

právem členského státu. Pojem oběť v určitých situacích může zahrnovat i nejbližší 

rodinu oběti nebo osoby na ní závislé. Definice oběti je velmi podobná definici 

obsažené v Deklaraci základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a 

zneužití moci. Dalšími definovanými pojmy v doporučení jsou sekundární viktimizace a 

opakovaná viktimizace. Doporučení z roku 2006 je opět velmi komplexní úpravou 

otázek poskytování informací obětem, odškodnění, zřízení nebo podpory služeb 

obětem, ochrany soukromí, prevence, ochrany před sekundární viktimizací, školení 

pracovníků přicházejících do styku s oběťmi, zvyšování povědomí veřejnosti o 

problematice obětí směřující k vytvoření přátelského a chápajícího prostředí pro oběti, 

zavádění mediace a narovnání do trestních řízení. Všechna opatření pro ochranu obětí 

by měla být činěna v souladu se zásadou nediskriminace.

Pokud hovoříme o významných dokumentech Rady Evropy, nelze nezmínit ten 

nejzásadnější, a to Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Úmluva 

neobsahuje přímo ustanovení týkající se ochrany obětí trestných činů. Ustanovení 

úmluvy, čl. 6 zakotvující právo na spravedlivý proces, se na oběť vztahují v případě, že 

uplatní nárok na náhradu škody v trestním řízení nebo podá soukromou žalobu, pakliže 

to příslušný právní řád umožňuje. Oběti, proti nimž byl spáchán čin porušující 

ustanovení úmluvy zakotvující právo na život (čl. 2), zákaz mučení (čl. 3) nebo právo 

na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8), mají podle judikatury ESLP

právo na účast v řízení, informace o řízení a právo nahlížet do spisu.121 Úmluva je oproti 

jiným mezinárodním dokumentům výjimečná tím, že poskytuje účinný prostředek 

k uplatnění práv v ní zaručených. Takovým prostředkem je možnost obrátit se v případě 

porušení zaručeného práva nebo svobody na ESLP.122

7.3 Evropská unie

Evropská unie v žádném případě nezaostává ve snaze upravit práva obětí 

trestných činů. Úsilí evropské legislativy směřuje zejména k harmonizaci předpisů 

jednotlivých členských států tak, aby ve všech těchto státech byl zajištěn alespoň 

                                                
121 GŘIVNA, T. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica. 2008, číslo 2, str. 64.
122 POLÁK, P. Harmonizácia procesného postavenia obete a poškozeného v trestnom práve procesnom. 
In ŠIMOVČEK, I. (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej 
únie: Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 
1/0011/08 v Trnave dňa 10.6.2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, str. 
141.
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minimální standard práv obětí a péče o ně. Najít však shodu na pravidlech společných 

všem členským státům není lehký úkol. Přesto se dne 15.3.2001 podařilo přijmout

Rámcové rozhodnutí Rady EU o postavení obětí v trestním řízení č. 2001/220/SVV na 

základě závěrů ze zasedání Rady EU, které se konalo ve dnech 15.-16.10.1999 

v Tampere, kde se účastníci zasedání shodli na potřebě navrhnout minimální standardy 

týkající se ochrany obětí zločinu, zejména ale přístupu těchto obětí k justici a jejich 

práva na kompenzaci utrpěných škod včetně právních nákladů. Rámcové rozhodnutí 

obsahuje vlastní definici oběti v čl. 1 odst. a). Oběť je fyzická osoba, která utrpěla 

škodu, včetně fyzické nebo mentální újmy, citového strádání nebo ekonomické ztráty v 

přímé souvislosti se skutkem nebo opomenutím a zanedbáním, které jsou porušením 

trestního zákona členského státu. Jedná se o shodnou definici, kterou používá 

Doporučení č. (2006) 8 o pomoci obětem trestných činů. Rámcové rozhodnutí však za 

oběti nepovažuje příbuzné oběti nebo osoby na ní závislé. Oběť může být jen fyzická 

osoba, naproti tomu v českém trestním právu se za poškozeného považuje i osoba 

právnická. Rámcové rozhodnutí upravuje právo na respektování důstojnosti oběti, právo 

na informace, právo na vyjádření se k věci, právo na ochranu (ochrana se může 

vztahovat i na rodinu oběti), právo na odškodnění v trestním řízení. Státy mají 

podporovat zavedení mediace v trestním řízení, tedy zavedení procesů vyjednání řešení 

vhodného jak pro oběť, tak pro pachatele. Jakkoliv rámcové rozhodnutí opět poměrně 

široce upravuje všechny možné aspekty postavení obětí, jejich práv a pomoci jim 

poskytované, ve většině ustanovení umožňuje členským státům, aby přijaly úpravu 

v souladu s národním právem, aby učinily vhodné kroky, volily vhodné prostředky, čili 

je někdy dost nekonkrétní. Ve výsledku to pak vede k udržování stavu, kdy každý 

členský stát má více či méně odlišnou právní úpravu od ostatních. 

V návaznosti na rámcové rozhodnutí přijala Rada EU dne 29.4.2004 směrnici 

č. 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů. Tato směrnice měla za cíl zajistit 

pro oběti možnost odškodnění újmy způsobené trestným činem i v přeshraničních 

případech. Podnětem pro přijetí směrnice bylo rozhodnutí ESD ve věci Cowan.123

V tomto rozsudku soud uvedl, že zákaz diskriminace je potřebné vykládat tak, že stát 

nemůže vázat poskytnutí odškodnění ze státních prostředků oběti trestného činu za újmu 

způsobenou v tomto státě na státní příslušnost nebo trvalý pobyt této osoby v daném 
                                                
123 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2.2.1989 ve věci 187/86, Cowan v. Trésor public. 
Dostupný na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987CJ0186:EN:PDF
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státě, nebo ve státě, s nímž má dotčený stát uzavřenou dohodu o vzájemnosti.124

Směrnice měla za cíl zjednodušit postup přeshraničního poskytnutí odškodnění. 

Odškodnění je povinen vyplatit stát, na jehož území byl trestný čin spáchán (kapitola 1, 

čl. 2 směrnice). Pro usnadnění administrativy pro oběti musí každý stát zřídit orgán 

zajišťující vyřizování této agendy a zajistit informovanost osob. V České republice plní 

roli asistenčního a rozhodujícího orgánu Ministerstvo spravedlnosti ČR.125 Směrnice 

rovněž stanovila povinnost pro všechny členské státy zřídit systém odškodnění obětí 

trestných činů. V České republice byl již v roce 1997 přijat zákon č. 209/1997 Sb., 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, který byl plně do souladu se 

směrnicí uveden novelou provedenou zákonem č. 204/2006 Sb.

Aktivita Evropské unie v oblasti legislativy na podporu obětí trestných činů 

neupadá. Spíše naopak je zde stále snaha komplexně upravit otázky práv obětí, tak aby 

úprava nebyla roztříštěna. Dne 10.6.2011 se Rada EU usnesla na potřebě posílení práv 

obětí a vyzvala Evropskou komisi, aby předložila opatření naplňující cíle plánu na 

posílení práv obětí. V rámci plánu by měla být přijata směrnice nahrazující Rámcové 

rozhodnutí Rady EU č. 2001/220/SVV ze dne 15.3.2001, které zcela nenaplnilo 

očekávání, měla by být přezkoumána Směrnice Rady EU č. 2004/80/ES ze dne 

29.4.2004 a mělo by být přijato nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření 

pro oběti, která jsou přijímána v občanskoprávních věcech.126 Ve svém usnesení 

zároveň Rada EU přijala již vypracovaný návrh Evropské komise týkající se balíčku 

opatření pro oběti trestných činů, který komise představila dne 18.5.2011. Součástí 

balíčku je návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální 

pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a Nařízení o vzájemném 

uznávání ochranných opatření občanského práva.127 Směrnice by měla zajistit obětem 

mimo jiné právo na informace, právo být slyšen, právo na účast a právní pomoc 

v trestním řízení, právo na ochranu v průběhu trestního řízení. Nařízení zase má 

posloužit k ochraně oběti před pachatelem, od nějž oběti hrozí nebezpečí. Ochranný 

                                                
124 Blíže k rozsudku a jeho dopadům např. GŘIVNA, T. Účinky europeizace na postavení oběti a 
poškozeného v trestním řízení i mimo něj. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2008, č. 2, str. 81-82.
125

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_deciding_cs.jsp?countrySession=16&#statePa
ge3 (navštíveno 31.8. 2011).
126 Usnesení Rady Evropské unie ze dne 10.6.2011, č. 2011/C 187/01. Dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:187:0001:0005:CS:PDF
127 Návrh Komise ze dne 18.5.2011, č. KOM(2011) 275 v konečném znění. Dostupný na  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0275:FIN:CS:PDF
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režim stanovený mimo trestní řízení by byl podle nařízení vynutitelný na území 

kteréhokoliv členského státu. Dalšími kroky, které by chtěla Evropská unie podniknout 

směrem je zlepšení postavení obětí trestných činů je zaměřit se na péči o oběti 

terorismu, sexuálního násilí nebo organizované trestné činnosti, s ohledem na jejich 

zvláštní potřeby.128

                                                
128 http://www.euissuetracker.com/en/focus/Pages/EU-Laws-to-Protect-Crime-Victims.aspx
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8 Závěr

Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu pomoc obětem trestných činů. 

Téma jsem si zvolila, protože jsem přesvědčená, že každou profesi lze vykonávat pouze 

za účelem zisku, ale také s cílem přispět svými znalostmi, zkušenostmi a profesionalitou 

celé společnosti a jejímu rozvoji. Domnívám se, že právnické profese a samozřejmě i 

mnohé jiné se mohou tímto směrem realizovat právě, ne však pouze, v oblasti pomoci 

obětem trestných činů. Pomoc obětem trestných činů je v dnešní době, kdy 

zaznamenáváme neustálý nárůst výskytu kriminality ve společnosti, velmi aktuálním 

tématem probíraným na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

První dvě kapitoly diplomové práce jsem věnovala definování základních pojmů 

a stručnému výkladu na téma viktimologie. Jsem si vědoma, že vysvětlení pojmů není 

vyčerpávající. Soustředila jsem se zejména na pojmy, které sama v dalších částech 

práce používám. Stručný historický výklad o vzniku a vývoji viktimologie, o předmětu 

jejího zkoumání a přínosu pro jiné obory a společnost jako takovou jsem zařadila 

z důvodu lepšího uvedení do zkoumané problematiky.

V další části práce jsem se již zabývala jednotlivými prvky pomoci obětem 

trestných činů. Jako první jsem zařadila peněžitou pomoc poskytovanou obětem ze 

strany státu. Česká republika je státem, který má již od roku 1997 zákon upravující 

poskytnutí peněžité pomoci oběti státem. Při studiu této problematiky jsem zjistila, že 

příslušný zákon je plně v souladu s požadavky Evropské úmluvy o odškodňování obětí 

násilné trestné činnosti a také Směrnici Rady EU č. 2004/80/ES, o odškodňování obětí 

trestných činů. Vytýká se mu však kladení přílišných požadavků na oběti, které žádají o 

poskytnutí peněžité pomoci. Jak jsem však zjistila ze statistik Ministerstva 

spravedlnosti, tato kritika není zcela oprávněná, když jen minimum žádostí je zamítáno 

z důvodu nedoložení všech podkladů ze strany oběti. 

V následující kapitole jsem se soustředila na téma nepeněžité pomoci. Jedná se o 

druh pomoci, která je mnohdy pro oběť a její zotavení hodnotnější než pomoc peněžitá, 

hmotná. Při psaní této části práce jsem došla k závěru, že situace v České republice není 

tragická, ale rozhodně je stále co zlepšovat. Česká republika postrádá ordinace 

psychologů specializujících se na pomoc obětem trestných činů, postrádá legislativní 

zakotvení spolupráce státních orgánů s nestátními organizacemi, úpravu poskytování 
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bezplatné právní pomoci obětem. Mnohdy není možné zajistit ochranu práv oběti, jak 

by bylo potřeba, z důvodu finančních a technických. Na druhou stranu jak v legislativě, 

tak v rámci Policie ČR a nestátních organizací jsou činěny kroky ke zdokonalení

systému pomoci obětem. Příkladem je nový návrh zákona komplexně upravujícího 

pomoc obětem, programy nestátních organizací zaměřené na následnou psychologickou 

pomoc obětem nebo na spolupráci s Policií ČR při poskytování akutní pomoci. Ve 

snaze zlepšit postavení obětí a zajištění jejich práv se můžeme inspirovat v zahraničí –

poučit se z chyb nebo převzít osvědčené modely. Bylo by vhodné např. zavést systém 

poraden pro svědky dostavující se k soudu, obdobu Witness Service fungujícího ve 

Velké Británii.

Moje diplomová práce obsahuje také kapitolu zaměřenou na trestněprávní 

prostředky pomoci obětem trestných činů. V části kapitoly věnované poškozenému a 

adheznímu řízení jsem se snažila vystihnout zejména problematická místa právní 

úpravy a upozornit na změny, ke kterým v nedávné době došlo. Díky poslední novele 

TŘ nyní poškození mohou uplatňovat celou škálu nároků přímo v trestním řízení. Pokud 

tak nyní poškozený není subjektem adhezního řízení, je to spíše proto, že svůj nárok 

neuplatnil, než že by mu nebylo zákonem umožněno jej uplatnit. Přesto však TŘ i 

nadále zakotvuje rozdíly mezi kategorií poškozených uplatňujících nárok náhradu 

škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a kategorií 

poškozených tyto nároky neuplatňujících. Je logické, že při uplatnění nároku v trestním 

řízení musí poškozenému náležet další práva pojící se právě s adhezním řízením, 

nicméně některé rozdíly jsou neopodstatněné. Jedná se zejména o dostupnost bezplatné 

právní pomoci, nebo právní pomoci za sníženou odměnu, pouze pro poškozeného, který 

uplatnil svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení v trestním řízení. V této oblasti by měly být učiněny kroky k nápravě. 

Poškozený hraje důležitou roli i při uplatnění odklonů. Odklony, alternativní způsoby 

trestního řízení, dávají poškozenému možnost být aktivnějším účastníkem trestního 

řízení a najít nejvhodnější řešení vzniklé situace. V České republice odklony stále ještě 

nejsou využívány tak často a ne ve všech případech, kdy by bylo jejich použití vhodné, 

snad kromě trestního příkazu.

Ochrana svědků v trestním řízení a zejména zvláštní ochrana svědků a jiných 

osob, je velmi zajímavým tématem, o jehož praktickém použití se mnoho neví 
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z jednoduchého důvodu – není možné uveřejňovat informace o počtech chráněných 

osob nebo způsobech jejich ochrany, právě z důvodu zajištění jejich bezpečnosti.

Program na ochranu svědků v USA jsem si pro srovnání vybrala z důvodu jeho 

delší tradice, ale i z důvodu svého studia v USA a rovněž proto, že je nám toto téma 

často prezentováno v médiích. Myslím, že ze vzájemného srovnání vyšla Česká právní 

úprava velmi dobře. Nelze nalézt zásadní rozdíly ve srovnávaných právních úpravách, i 

když v praxi zvláštní ochrana svědků v České republice nemůže dosahovat takových 

rozměrů jako v USA jednoduše proto, že Česká republika jako malý stát má nevýhodu 

ve výběru vhodných lokací, a také v omezených finančních i personálních možnostech.

Poslední část diplomové práce jsem věnovala mezinárodním organizacím, jejich 

aktivitám a nejdůležitějším dokumentům. Kriminalita je v dnešním světě problémem 

všech. Proto mezinárodní společenství hledá prostředky prevence, prostředky represe, 

ale i prostředky na ochranu obětí. Valná většina mezinárodních dokumentů má 

nevýhodu v absenci donucujících a sankčních mechanismů. Výjimkou je v tomto 

ohledu Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. V této části mojí práce 

nemohl scházet výklad o Evropské unii a jejích harmonizačních snahách. Momentálně 

se na půdě Evropské unie připravují nové právní předpisy, které by měly komplexně 

upravit problematiku pomoci obětem trestných činů jak trestněprávními prostředky, tak 

prostředky mimoprávními, a to na celém území Evropské unie. Otázkou je, jestli se

navrhovaným právním předpisům podaří, na rozdíl od předchozích, naplnit stanovené 

cíle a skutečně sjednotit právní úpravy jednotlivých členských států.

Mám za to, že rozsah zdrojů, ze kterých jsem pro svou práci čerpala informace, 

odpovídá rozsahu diplomové práce. Hojně jsem využívala internetových zdrojů 

z důvodu jejich aktuálnosti a snadné dostupnosti jak pro mne, tak pro případné čtenáře. 

Dalším nepostradatelným zdrojem pro mne byly sborníky z konferencí na téma obětí

trestných činů, které zahrnují velké množství materiálů od mnoha autorů věnující se 

v podstatě všem aspektům problematiky obětí trestných činů.

Jak celkově vyplývá z mé práce, významné kroky ke zlepšení postavení a 

ochrany práv obětí trestných činů jsou činěny hlavně na legislativní úrovni. Mám ale 

dojem, že sebekvalitnější právní předpisy zde samy o sobě mnoho nezmůžou. Je potřeba 

vzdělávat v této oblasti jak veřejnost, tak především profesionály přicházející do styku 
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s oběťmi trestných činů, aby v každé konkrétní věci ve styku s konkrétní obětí byly 

naplňovány cíle stanovené zákonodárcem.
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9 Seznam zkratek

BKB – Bílý kruh bezpečí o.s.

ESD – Evropský soudní dvůr

ESLP – Evropský soud pro lidská práva

OČTŘ – orgány činné v trestním řízení

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚS – Ústavní soud České republiky

ZoPP – zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

ZSVM – zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

ZZOS – zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti 

s trestním řízením
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11 Přílohy

Příloha č. 1 – výběr ze statistik
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3. čtvrtletí
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celkem

                                        
129 Zdroj: http://www.bkb.cz/o

20,76%

13,14%

77

statistiky týkající se klientů BKB za rok 2010129

Počet klientů za rok 2010

čtvrtletí 278
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http://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/

0,53%

10,28%

40,57%

14,72%

Věk klientů BKB

129

0-15 let

15-25 let

25-40 let

40-50 let

50-60 let

60 a více



645

S čím jsou klienti nespokojeni

35,70%

Ohlášení trestného činu policii

78

174

62

68

54

S čím jsou klienti nespokojeni

přístup policie

přístup soudu

přístup jiné státní instituce

nedostatečnost zákona

rodinné a mezilidské vztahy

54,13%

10,17%

Ohlášení trestného činu policii

Ohlášeno

Neohlášeno

Nejdná se o třestný čin

přístup policie

přístup soudu

přístup jiné státní instituce

nedostatečnost zákona

rodinné a mezilidské vztahy

Ohlášeno

Neohlášeno

Nejdná se o třestný čin



79

108

125

54

31

7

36

23

84

22

37

6

29

88
82

175

201

110

0

50

100

150

200

250

vr
až

d
a

u
b

líž
en

í n
a 

zd
ra

ví

lo
u

p
ež

o
m

ez
o

vá
n

í o
so

b
n

í s
vo

b
o

d
y

rv
ač

ka

vy
d

ír
án

í

p
o

ru
šo

vá
n

í d
o

m
o

vn
í s

vo
b

o
d

y

zn
ás

iln
ěn

í

p
o

h
la

vn
í z

n
eu

ží
vá

n
í

kr
ád

ež

zp
ro

n
ev

ěr
a

p
o

d
vo

d

vy
h

ro
žo

vá
n

í

jin
ý 

tr
es

tn
ý 

či
n

tý
rá

n
í o

so
b

y 
ži

jíc
í v

e 
sp

o
le

čn
ém

 o
b

yd
lí

n
ej

ed
n

á 
se

 o
 t

re
st

n
ý 

či
n

st
al

ki
n

g

Druh trestného činu

Druh trestného činu



80

12 Abstract

The topic of my thesis is Assistance to victims of crime. I have chosen this topic 

for its importance in our era full of violence and crime. It is an issue interesting not only 

for lawyers but for many other different professions and public in general. My goal was 

to lay out as much information as possible and talk about some problematic spots 

regarding the rights of victims and their position not only in the criminal procedure.

The first part of my thesis is focused on brief explanation of the history and 

development of the relatively young science – victimology and basic terms used in 

victimology. Significant part of the first chapter covers analysis of one simple word 

“victim”.

The following part of this paper tries to examine individual elements of the 

complex assistance provided to crime victims. The third chapter discusses possibilities 

of financial support to the victims from the government when it is impossible to obtain 

reparation from the offender. Many countries, including the Czech Republic, have 

enacted appropriate laws and have also become signatories of the European Convention 

on the Compensation of Victims of Violent Crimes. 

The following chapter is concerned with the role of nongovernmental 

organizations (NGOs) in the field of crime victim assistance and their cooperation with 

the official state authorities. I found out that the role of NGOs is plainly irreplaceable. 

They are able to provide psychological, legal, social as well as organizational support to 

the victims in general or they can be specializing in certain group of victims, for 

example battered children or women or victims of sexual offences.

The victim of crime also takes part in the criminal proceedings. That is why I 

could not avoid looking at the position of the victim in the criminal proceedings and the 

rights our laws guarantee to the victim. The victim can play a role of the injured party, 

in this case the victim is entitled to claim damages for suffered harm, or the victim can

often be in the position of the witness. There is a tendency to use so called diversions 

more often in the criminal proceedings in order to enable the victim to play active part 

in the proceedings and to obtain compensation quickly and accordingly to his needs. 

Regarding witnesses I explored the level of protection the witness can get from the state 

in case of danger resulting from his participation in criminal proceedings.  I also tried to 



81

compare the Czech witness protection legislation and the American Witness Security 

program. 

Since the topic of assistance to crime victims is discussed at the international 

level, the last part of my paper deals with the main international organizations and their 

important documents related to this matter. I pointed out three international 

organizations: the United Nations, the Council of Europe and the European Union. All 

three of them adopted imported documents setting out main rights of crime victims and 

inspiring member countries to adopt proper legislation and to take necessary steps to 

help crime victims in their difficult situation.

What I have learned during working on this thesis is that the situation 

concerning victims and help provided to them is not perfect. But there are steps being 

taken to improve position of the victims not only in the criminal proceedings but in the 

society in general.

I sincerely hope that my goal to present as complex view at the issue of the 

assistance to victims of crime as possible was fulfilled. 
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13 Resumé diplomové práce

Téma moji diplomové práce je Pomoc obětem trestných činů. Toto téma jsem si 

zvolila pro jeho význam v dnešní době plné násilí a kriminality. Je to téma zajímavé 

nejen pro právníky, ale také pro celou veřejnost, i pro jiné profese. Mým cílem při psaní 

této práce bylo předložit co nejvíce informací a zaměřit se na problematická místa 

týkající se úpravy práv obětí a jejich postavení nejen v trestním řízení.

První část práce je zaměřena na stručný výklad o vzniku a vývoji poměrně mladé 

vědy – viktimologie a výklad základních pojmů ve viktimologii používaných. 

Významnou část první kapitoly pokrývá pojednání o zdánlivě jednoduchém pojmu 

„oběť“.

Následující část práce se již věnuje jednotlivým prvkům pomoci obětem 

trestných činů. Třetí kapitola řeší možnost poskytnutí finančního odškodnění oběti 

státem v případě, že není možné se ho domoci přímo na pachateli. Mnoho zemí, včetně 

České republiky, již přijalo příslušnou právní úpravu a také se tyto státy staly signatáři 

Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů. 

Další kapitola se zabývá rolí nestátních organizací působících v oblasti pomoci 

obětem trestných činů a jejich spoluprací se státními orgány. Zjistila jsem, že role 

nestátních organizací je jednoduše nenahraditelná. Nestátní organizace jsou schopné 

poskytovat psychologickou, právní, sociální i organizační pomoc obětem obecně nebo 

se zaměřují na speciální kategorie obětí trestných činů, jako jsou týrané děti nebo ženy 

nebo oběti sexuálních trestných činů. 

Oběť trestného činu také vystupuje v rámci trestního řízení. Proto jsem nemohla 

vynechat výklad o postavení oběti v rámci trestního řízení a právech, která národní 

právo oběti zaručuje. Oběť se může nacházet buď v postavení poškozeného, a v tomto 

případě může uplatnit nárok na odškodnění vzniklé újmy, nebo se oběť často nachází 

v roli svědka. V trestním řízení se dnes projevuje tendence používat takzvané odklony 

za účelem umožnit oběti být aktivním prvkem v trestním řízení a získat rychleji 

odškodnění, které bude odpovídat potřebám oběti. Ve vztahu ke svědkovi jsem se 

zabývala úrovní ochrany poskytované svědkovi státem v případě hrozícího nebezpečí 

vyplývajícího z účasti svědka v trestním řízení. Také jsem se pokusila o srovnání české 

právní úpravy ochrany svědků a amerického programu ochrany svědků.  
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Vzhledem k tomu, že problematika pomoci obětem trestných činů je probírána i 

na mezinárodní úrovni, poslední část mé diplomové práce pojednává o hlavních 

mezinárodních organizacích a jejich dokumentech vztahujících se k tomuto tématu. 

Vybrala jsem tři organizace: Organizaci spojených národů, Radu Evropy a Evropskou 

Unii. Všechny tři přijaly velmi důležité dokumenty stanovující práva obětí a inspirující 

členské státy k přijetí příslušné právní úpravy a nezbytných opatření k zajištění pomoci 

obětem trestných činů v jejich nelehké situaci.

V průběhu psaní této práce jsem došla k závěru, že situace v oblasti pomoci 

obětem trestných činů není ideální. Ale na druhou stranu jsou činěny určité kroky ke 

zlepšení postavení obětí nejen v trestním řízení ale ve společnosti jako takové.

Upřímně doufám, že se mi podařilo naplnit můj cíl poskytnout co nejucelenější 

pohled na téma pomoci obětem trestných činů. 
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