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Úvod 
 

Oběti trestných činů jsou v dnešní době poměrně diskutovaným tématem. 

Většina těchto diskuzí, a to jak ze strany laické veřejnosti, tak i ze strany odborníků, se 

týká faktu, ţe postavení obětí stále není tak dobré, jak by mělo být, a to i přesto, ţe 

zájem o osobu oběti trestného činu v posledních desetiletích stále vzrůstá. Tento stav je 

podle mého názoru pozůstatkem dřívější doby, kdy stál v centru pozornosti pouze 

pachatel trestného činu. Popravdě řečeno i já jsem se při výběru tématu diplomové 

práce rozhodovala mezi problematikou pachatele a oběti trestného činu. A právě z výše 

uvedených důvodu problematika oběti trestného činu nakonec zvítězila.  

Osoba, která se obětí trestného činu stane, si nemůţe vybírat, zda se jí stát chce 

či ne. Pachatel ji do tohoto postavení uvede a oběti poté nezbývá nic jiného neţ pokusit 

se s danou situací vyrovnat. A právě v této fázi mohou sehrát důleţitou roli osoby, 

přicházející s obětí do styku. Odborníci, rodina a přátelé. Buď mohou svým chováním 

obětem pomoci, nebo jim naopak vyrovnávání se s proţitou událostí ztíţit. Proto je 

velmi důleţité při kaţdé vhodné příleţitosti seznamovat lidi s tím, co oběť trestného 

činu proţívá a jak se k ní nejlépe chovat, aby u ní nenastala sekundární viktimizace, 

neboli druhotná újma. Ta totiţ můţe být pro oběť často více stresující neţ újma 

primární, způsobená samotným trestným činem. A přitom k jejímu zamezení stačí tak 

málo. Navíc je právě strach ze sekundární viktimizace v mnoha případech důvodem, 

proč oběť trestný čin vůbec neohlásí policii. Tím se ale zvyšuje podíl latentní 

kriminality, coţ rozhodně není ţádoucí. Důleţité také je si uvědomit, ţe míra traumatu 

oběti nezáleţí na druhu trestného činu, který proţila. Někdy i po materiální stránce 

méně závaţný trestný čin, který nezpůsobil oběti újmu na zdraví, můţe být pro oběť 

velice stresující.  

V situaci, kdy si lidé výše uvedená úskalí uvědomí, je na řadě právo, aby obětem 

trestných činů jejich situaci usnadnilo a aby korespondovalo s jejich potřebami. Bohuţel 

si myslím, ţe naše současná právní úprava ještě zcela nereflektuje soudobý postoj 

k obětem trestných činů ani zájem veřejnosti o ně. Důkazem je její roztříštěnost, dále i 

fakt, ţe náš trestní řád nezná pojem oběti trestného činu, ţe peněţitá pomoc ze strany 

státu je poskytována pouze velmi omezenému okruhu obětí, a v neposlední řadě i 

nedostatečná propojenost státního a nestátního neziskového sektoru v oblasti pomoci 
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obětem trestné činnosti. Dokud se ale nezmění právní úprava, je velmi mizivá šance, ţe 

by mohlo dojít ke zlepšení postavení obětí. Změnu by mohl přinést návrh nového 

zákona o obětech trestné činnosti, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Bude-li 

schválen, měl by řadu nedostatků odstranit. Zda se tak skutečně stane, ukáţe aţ čas. 

Ve své práci jsem se pokusila souhrnně zmapovat problematiku obětí trestné 

činnosti, poukázat na některé problémy a nedostatky a nastínit moţnosti jejich řešení. 

V první kapitole se věnuji viktimologii, její historii a předmětu.  

V kapitole druhé blíţe rozebírám samotný pojem „oběť trestného činu“, včetně 

jeho srovnání s pojmem „poškozený“ podle trestního řádu. Dále popisuji faktory 

zvyšující pravděpodobnost, ţe se člověk stane obětí trestného činu, a na závěr uvádím 

vybrané typologie obětí.  

Třetí, poměrně obsáhlá kapitola je věnována problematice viktimizace s bliţším 

zaměřením na otázku sekundární viktimizace u obětí znásilnění. Právě u těchto obětí se 

totiţ s druhotnou újmou setkáváme velmi často. 

Kapitola čtvrtá popisuje dopad trestného činu na oběť z pohledu její psychiky, 

dále proces, kterým oběti procházejí při vyrovnávání se s traumatem, včetně otázky 

posttraumatické stresové poruchy, a faktory, které mají na proces vyrovnávání se 

s traumatem rozhodující vliv. 

V kapitole páté se zabývám problematikou dětských obětí trestné činnosti. Podle 

mého názoru totiţ představují děti nejzranitelnější skupinu obětí, a proto je třeba jim 

věnovat zvýšenou pozornost. 

V šesté kapitole se věnuji viktimologickým výzkumům, jakoţto nedílné součásti 

viktimologie přinášející cenné informace o obětech trestné činnosti. Blíţe popisuji 

charakteristiky a význam těchto výzkumů. 

Sedmá kapitola mapuje poskytování pomoci obětem trestné činnosti. Konkrétně 

zde pro přehlednost dělím pomoc na laickou a odbornou. Závěr této kapitoly je věnován 

organizaci Bílý kruh bezpečí, která je jakýmsi symbolem pomoci obětem trestných činů 

u nás. 

Kapitola osmá je věnována prevenci kriminality. Přinášení poznatků pro tvorbu 

preventivních programů je totiţ podle mého názoru jedním z nejdůleţitějších úkolů 

viktimologie.  
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V deváté kapitole se zabývám oběťmi jako subjekty zvláštního zájmu ze strany 

státu. Rozebírám jednotlivá práva, která stát obětem poskytuje, a uvádím návrhy, jak 

některá z těchto práv doplnit za účelem zlepšení postavení obětí. 

Poslední, desátá kapitola směřuje do budoucna. Je věnována návrhu zákona o 

obětech trestné činnosti. Obsahuje popis toho, co nového by měl tento zákon přinést, 

včetně srovnání se stávající právní úpravou. 
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1. Viktimologie 
 

 V uţším pojetí rozumíme pod pojmem viktimologie nauku o obětech trestných 

činů, která se zabývá rolí oběti v genezi a průběhu trestného činu a při jeho odhalování a 

objasňování, způsoby pomoci oběti po trestném činu a způsoby, jak zabránit viktimizaci 

potenciálních obětí.
1
  

Chápeme-li pojem oběti v uţším slova smyslu, jako oběť trestného činu, 

zastávají autoři převáţně názor, ţe viktimologie je součástí kriminologie
2
, jak to činí 

například autoři učebnice Kriminologie
3
. Naproti tomu část odborné veřejnosti, která 

chápe pojem oběti šířeji, tedy nejen jako oběti trestného činu, ale i oběti přírodních 

katastrof, dopravních nehod a podobně, povaţuje viktimologii za samostatnou vědní 

disciplínu.
4
  

Dále se ve své práci zabývám pouze oběťmi trestných činů a vycházím z uţšího 

pojetí viktimologie jako součásti kriminologie. 

 

1.1. Historie viktimologie  

 

Ještě v první polovině dvacátého století stál v centru pozornosti kriminologie 

pouze pachatel trestného činu, zatímco jeho protipól, oběť, zůstávala stranou zájmu 

vědců a byla brána pouze jako nositel důkazů o trestném činu, coţ bylo pro oběti 

bezpochyby velice zraňující.  

Situace se změnila teprve ve druhé polovině dvacátého století. Za zakladatele 

viktimologie je povaţován badatel Hans von Hentig, který se ve svých pracích 

zaměřoval zejména na vztah oběti a pachatele, respektive na podíl oběti na vlastní 

viktimizaci. V roce 1941 vydal studii Remarks on the Interaction of Perpetrator and 

Victim v níţ zdůraznil, ţe rozhodující roli při spáchání deliktu hraje zejména 

„neuvědomělá signalizace tendence k viktimizaci“, kterou pachatel zachytí, a ne 

                                                           
1
 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 152 

2
 Kuchta, J., Válková, H., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005,      

s. 156 
3
 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008. 

4
 Kuchta, J., Válková, H., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005,      

s. 156 
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vědomá provokace ze strany oběti.
5
 Ve svém dalším díle The Criminal and his Victim 

z roku 1948 poprvé rozvinul uţší pojetí viktimologie a zaměřil se na studium a popis 

charakteristik obětí zločinu s cílem vytvořit jejich vědecky podloţenou typologii. 

Z výsledků svého výzkumu dovodil závěr, ţe určitá část obětí se sama nepřímo podílela 

na tom, ţe se stala terčem kriminálního útoku, a to provokováním pachatele, 

lehkomyslným a nezodpovědným chováním nebo dokonce spoluúčastí na jiném 

deliktu.
6
 

Svými díly orientovanými na interakci oběti a pachatele Hentig udal směr, 

kterým se viktimologie začala ve své první etapě ubírat.
7
 

Důkazem toho je další významný počin na poli viktimologie, a to studie Patterns 

in Criminal Homicide, kterou v roce 1958 publikoval M. Wolfgang. V ní na základě 

výzkumu 588 vraţd spáchaných ve Philadelphii v letech 1948-1952 dospěl k závěru, ţe 

26% obětí svoji smrt přivodilo svým chováním, přičemţ v 65% případů byly mezi obětí 

a pachatelem úzké vztahy (přátelství, manţelství atd.).
8
  

Výzkumy v období 60. a 70. let navázaly na poznatek o souvislosti určitého typu 

chování oběti a útoku pachatele a zpochybňovaly hodnověrnost oběti zločinu. 

Příkladem můţe být výzkum M. Amira z roku 1971, který dospěl k závěru, ţe 19% ze 

646 zkoumaných případů znásilnění bylo spácháno v důsledku provokace ze strany 

oběti. Tento výzkum však byl pro řadu nedostatků ostře zkritizován. Podobně 

orientovaných studií se v této vývojové fázi viktimologie objevilo více, byly však 

kritizovány zejména pro úzké vnímání oběti zločinu a její role a pro opomíjení širšího 

sociálně-ekonomického kontextu procesu viktimizace. Širší pohled na problematiku 

oběti trestného činu nalezneme aţ ve výzkumech z 80. a 90. let, které se zabývají mimo 

jiné i otázkami postavení oběti, jejími potřebami a proţíváním a v neposlední řadě i 

prevencí kriminality.
 9

 

Přestoţe viktimologie vznikla jako věda, je snahou viktimologů, aby výsledky 

jejich činnosti mohly být aplikovány v praxi. Například ke zlepšení postavení oběti 

                                                           
5
 Netík, K., Netíková, H., Hájek, S. Psychologie v právu.1. vydání. Praha:C.H.Beck, 1997, s. 86 

6
 Kuchta, J., Válková, H., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005,      

s. 157 
7
 Netík, K., Netíková, H., Hájek, S. Psychologie v právu.1. vydání. Praha:C.H.Beck, 1997, s. 86 

8
 Netík, K., Netíková, H., Hájek, S. Psychologie v právu.1. vydání. Praha:C.H.Beck, 1997, s. 86 

9
 Kuchta, J., Válková, H., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 157-158       
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v trestním řízení. Já osobně však povaţuji za nejdůleţitější aplikaci poznatků 

viktimologie v prevenci kriminality. Nebudou-li páchány trestné činy (či budou-li 

páchány v menší míře), dojde ke zlepšení mezilidských vztahů a tím ke zmírnění 

určitého druhu napětí ve společnosti, a tedy i ke zvýšení kvality ţivota všech občanů. A 

v neposlední řadě povede sníţení kriminality také ke značným finančním úsporám státu.  

 

1.2. Předmět viktimologie 

 

Do předmětu viktimologie řadíme více různých skupin jevů. Autoři učebnice 

„Kriminologie“
10

 je například dělí takto: 

 

1. Osoba oběti (její biologické, psychické a sociální vlastnosti) 

2. Vztahy mezi obětí a pachatelem 

3. Proces viktimizace, zejména role oběti v něm 

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

5. Pomoc oběti, způsoby jejího odškodnění a rehabilitace 

6. Ochrana občanů před viktimizací.  

 

 

 

                                                           
10

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 151-152 
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2. Pojem oběti trestného činu 
 

2.1. Vymezení pojmu oběť 

 

 Pojem oběti trestného činu není zcela jednoznačný a záleţí na tom, z jakého 

pohledu se na něj díváme.  

Trestní právo procesní vymezuje pojem poškozeného, který má mnoho 

společného s pojmem oběti, není s ním však úplně identický.
11

 Podle § 43 odst. 1 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „TŘ“) je poškozeným „ten, 

komu bylo trestným činem ublíţeno na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná 

škoda…“. Hned v následujícím odstavci se však dodává, ţe „ za poškozeného se 

nepovaţuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak 

vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem“.  

Naproti tomu kriminologie chápe pojem oběti trestného činu šířeji. Rozlišuje dva 

typy obětí, a to oběti primární (přímé) a oběti sekundární (nepřímé). 

Pod pojem primární oběť řadí jednak osoby, které byly trestným činem 

poškozeny materiálně, fyzicky či psychicky, tedy ty, které byly poškozeny přímo. Toto 

vymezení se v zásadě shoduje s pojmem poškozený podle trestního řádu. Kriminologie 

však okruh primárních obětí rozšiřuje a zahrnuje do něj i pozůstalé po osobě, která 

v důsledku trestného činu přišla o ţivot. Za oběti sekundární neboli nepřímé jsou potom 

povaţováni ti, kteří jsou osobami blízkými primární oběti.
12

 

Je otázkou, nakolik by se měla kriminologie zabývat i pozůstalými po obětech 

trestných činů či jejich osobami blízkými. Je nepochybné, ţe i tyto osoby spáchaným 

trestným činem velice trpí a je nutné i jim nabídnout pomoc. Ale jak uţ jsem zmínila 

výše, já osobně povaţuji za hlavní cíl kriminologického zkoumání obětí trestných činů 

vliv tohoto zkoumání na prevenci kriminality. Poznatků, které mohou přispět k této 

prevenci, lze však dosáhnout jen zkoumáním tzv. přímých obětí trestných činů. Proto by 

se zájem kriminologie měl soustředit zejména na tyto osoby a péče o pozůstalé po 

                                                           
11

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 150 
12

 Čírtková, L., Vitoušová, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007, s. 12 
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obětech či o jejich osoby blízké by se měla soustředit spíše do rukou jiných odborníků, 

například psychologů. 

 

2.2. Viktimnost 

 

Obětí trestného činu se můţe stát kdokoliv z nás. Existují však určité faktory, 

které způsobují, ţe u některých lidí je pravděpodobnost, ţe se stanou obětí trestného 

činu, vyšší neţ u jiných, například jejich povolání či určité vlastnosti. Tyto faktory se 

nazývají viktimogenní faktory a souhrn těchto faktorů označujeme jako viktimnost. 

Tento pojem označuje míru pravděpodobnosti, ţe se jednotlivec či skupina lidí stane 

obětí trestného činu.  

Viktimogenní faktory se dělí do několika skupin. Velmi jasné a přehledné je 

podle mého názoru rozlišování skupin viktimogenních faktorů tak, jak to činí 

psychologický přístup k oběti trestného činu, a sice na:
13

 

 Sociální faktory  

- profese oběti 

 například oběťmi násilných trestných činů se častěji 

stávají policisté či hlídači, oběťmi loupeţí zaměstnanci 

bank, pošt, ale také taxikáři 

- sociální vrstva, z níţ oběť pochází 

- styl rodinné výchovy 

- příslušnost k minoritám, apod. 

 Osobnostní faktory 

- určité psychické vlastnosti člověka, které ho činí náchylnějším 

stát se obětí konkrétního typu trestného činu, například 

lehkomyslná, přehnaně důvěřivá dívka se snáze stane obětí 

znásilnění  

 Behaviorální faktory 

- neboli rizikové chování, například vyhledávání nebezpečných 

lokalit, provokující chování apod. 

 

                                                           
13

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 113 
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Ve viktimologických výzkumech je pro popis kvantitativní míry zasaţení 

populace určitého státu či menších územních celků nebo určitých sociálních skupin 

kriminalitou uţíván pojem index viktimnosti. Index viktimnosti udává počet obětí 

trestného činu připadajících ročně na 100 000 (nebo 10 000 či jiné měřítko) obyvatel 

nebo členů zkoumané sociální skupiny.
14

  

Například v České republice se v minulých letech stalo ročně přibliţně 200 vraţd, index 

viktimnosti ve vztahu k veškerému obyvatelstvu je 0,2. Ve skupině muţských 

homosexuálů je 1,0, tedy 5x vyšší.
15

   

 

2.3. Typologie oběti 

 

Typologický přístup je rovněţ jedním ze způsobů zkoumání obětí trestných činů. 

Jedná se o snahu nalézt určitou příbuznost mezi poznatky získanými o obětech a 

roztřídit je, abychom tak mohli popsat různé typy obětí a usnadnili si tím orientaci ve 

velkém mnoţství informací, které dnes máme k dispozici.
16

 

Typologie obětí lze vytvářet podle různých hledisek, proto také bylo 

v kriminologii vypracováno několik typologií oběti.  

Zde uvádím několik příkladů typologií obětí: 

 typologie obětí podle jejich reakce na trestný čin (zde rozeznáváme 

například oběť s expresivní reakcí x oběť s kontrolovanou reakcí, oběť 

pasivní x oběť aktivní)
17

 

 typologie obětí podle míry zavinění oběti (do této kategorie můţeme 

zařadit například třídění obětí, které navrhl viktimolog Holyst, a to na:
18

 

- oběti, které zavinily svoji viktimizaci 

a) individuálně – např. oběť provokatér 

b) příslušností k rizikové, negativně hodnocené skupině – např. 

prostitutka 

                                                           
14

 www.mvcr.cz/soubor/maresova-obeti-pdf.aspx, s. 4 (9/2010)  
15

 www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/radio/informace-pro-studenty/ucebni_texty/ochrana-obyvatelstva-se-

zamerenim-na-cbrne-aplikovana-radiobiologie-a-toxikologie-krizova-radiobiologie-a-

toxikologie/zaklady-kriminologie.doc/ (9/2010) 
16

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 113 
17

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 114 
18

 Novotný, O., Zapletal, J., et al. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 137 

http://www.mvcr.cz/soubor/maresova-obeti-pdf.aspx
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- oběti, které nezavinily svoji viktimizaci 

a) individuálně – např. občan, který byl okraden přesto, ţe svůj 

majetek zabezpečil 

b) příslušností k rizikové, pozitivně hodnocené skupině – např. 

policista) 

 typologie obětí podle interakce „oběť – pachatel“ v době kolem spáchání 

trestného činu 

Poslední zmíněná typologie, kterou uvedl do literatury viktimolog E.A.Fattah, patří 

mezi nejznámější a rozlišuje pět základních typů obětí, a to:
19

 

1) Zúčastňující se oběť 

- v tomto případě trestnému činu předchází vztah pachatele a oběti; 

například u násilných trestných činů se ve většině případů oběť a 

pachatel znali 

2) Nezúčastňující se oběť 

- oběť a pachatel se před činem neznali 

3) Provokující oběť 

- oběť pachatele k činu vyprovokovala; často se u tohoto typu obětí 

setkáváme s osobnostními či behaviorálními viktimogenními 

faktory 

4) Latentní oběť 

- oběť, jejíţ újma není formálně známa; velká latence se vyskytuje 

zejména u těch trestných činů, jejichţ oznámení je spojeno se 

silnými emocionálními bariérami a společenskými předsudky 

(například sexuální zneuţívání dětí či násilí v rodině) 

- právě výskyt latentních trestných činů, potaţmo latentních obětí, 

zkresluje statistiky udávající výskyt určitých trestných činů 

5) Nepravá oběť 

- jedná se o člověka, který se stal obětí trestného činu omylem, 

nešťastnou náhodou, protoţe pachatel si ho buď spletl s tím, proti 

němuţ chtěl útok směřovat, nebo se zkrátka jen ocitl ve špatnou 

dobu na špatném místě 

                                                           
19

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, st. 113 
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V literatuře lze nalézt ještě další typy obětí, a to:
20

 

- skrytá oběť: jde o oběť, která zůstala před policií a justičními orgány utajena 

- predestinovaná oběť: osoba, která pouze simuluje újmu 

- hypertrofující oběť: oběť, která zveličuje skutečně utrpěnou újmu 

- dobrovolná oběť: v tomto případě se jedná o osobu, která vyslovila 

s poškozením souhlas (například oběť masochistických praktik) 

- oběť recidivista: osoba, která se opakovaně stává obětí například svou naivitou, 

důvěřivostí či nebezpečnými aktivitami 

Za zvláštní typ oběti lze povaţovat i tzv. oběť stávající se pachatelem. Jedná se o 

případy, kdy trestnému činu přechází dlouhodobé týrání ze strany budoucí oběti a týraná 

osoba se v konečném konfliktu postaví na odpor, který je pro trýznitele osudný. 

Například častým jevem u ţen vraţedkyň je syndrom týrané ţeny, kdy ţeny pod tíhou 

fyzického či psychického násilí sáhnou po noţi nebo jiném předmětu s představou, ţe 

útočníka zastraší a při selhání tohoto manévru jej bodnou či udeří.
21

  

  

Ze všech výše zmíněných typologií oběti se já osobně nejvíce ztotoţňuji 

s Fattahovou typologií, protoţe postihuje nejvíce jevů hrajících roli při viktimizaci, tedy 

vztah oběti a pachatele, míru zavinění oběti a v neposlední řadě se zmiňuje také o 

latentní oběti, tedy o velice závaţném jevu, jímţ by se měli viktimologové zabývat, a to 

zejména způsoby sniţování latentní kriminality, potaţmo důvody, proč mnohé oběti 

trestný čin vůbec neoznámí. 

 

 

                                                           
20

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 160 
21

 Gillernová, I., Boukalová, H., et al. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vydání.  Praha: 

Karolinum, 2006, s. 151 
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3. Viktimizace 
 

Výraz viktimizace označuje proces poškozování a způsobování újmy, čímţ se 

fakticky jedinec stává obětí trestného činu.
22

 Ač by se na první pohled mohlo zdát, ţe se 

jedná o jediný okamţik, a to o okamţik samotného trestného činu, ve skutečnosti je 

situace sloţitější, protoţe trestný čin je pro oběť pouze začátkem.  

Z viktimologického hlediska se můţeme v rámci viktimizace zaměřit na několik 

problémů, a to na chování oběti, vztah oběti a pachatele a míru viktimizace.
23

 Neméně 

důleţité je však i zkoumání samotné újmy způsobené oběti. 

 

3.1. Chování oběti 

 

 V drtivé většině spáchaných trestných činů oběť svým chováním před činem, 

v jeho průběhu a po činu ovlivní jeho začátek, průběh, a tedy i intenzitu újmy, která 

oběti vznikne, a následně také moţnost odhalení pachatele. Oběť můţe svým chováním 

útok vyvolat či stupňovat, například někoho urazí, posmívá se mu, ţena se velmi 

vyzývavě oblékne apod. K vlastní viktimizaci však lze přispět i neopatrností, např. 

nezamčením auta, vpuštěním cizí osoby do bytu atd. V některých případech však oběť 

naopak nedá pachateli k útoku ţádný důvod a k činu přesto dojde. Chování obětí 

v průběhu útoku se také velmi liší. Někdo se snaţí bránit, volá o pomoc, jiný se pokusí 

o útěk a někteří zůstanou zcela pasivní.
24

 Obecně nelze říci, jaké chování je ze strany 

oběti nejlepší. Nedá se totiţ předvídat, jak bude reagovat konkrétní pachatel. Mám na 

mysli zejména případy útoků na osobu oběti. Například v případě znásilnění můţe 

odpor kladený obětí jednoho pachatele zastrašit, ale u jiného naopak zvýšit jeho 

agresivitu, a tím i brutalitu útoku. 

Právě o nalezení vhodných taktik chování oběti se snaţí viktimologická 

prevence
25

, které se blíţe věnuji v kapitole osmé. 

 Lze tedy závěrem shrnout, ţe oběť můţe svoji viktimizaci do určité míry 

„zavinit“ (k tomu srov. např. Holystovu a Fattahovu typologii obětí, str. 6 a 7). Je však 

                                                           
22

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 116 
23

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 154 
24

 tamtéţ, s. 154 a 155 
25

 tamtéţ, s. 157 
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důleţité si uvědomit, ţe jediný, kdo skutečně nese vinu za spáchaný čin a za újmu 

způsobenou oběti, je pachatel. To by měli mít na paměti zejména orgány činné 

v trestním řízení a další lidé, přicházející do styku s obětí z titulu své profese. 

Obviňování oběti z toho, ţe si za spáchaný čin můţe sama, pro ni můţe být velmi 

traumatizující a můţe vést aţ k sekundární viktimizaci (k tomu viz dále). 

 

3.2. Vztah oběti a pachatele 

 

Velmi často existuje mezi budoucí obětí a pachatelem určitý vztah ještě před 

tím, neţ dojde ke spáchání trestného činu. Můţe jít o vztah objektivní povahy (např. 

bydlí ve stejném domě, pracují na stejném pracovišti,…) nebo subjektivní povahy (např. 

manţelé, milenci, rodinní příslušníci,…).
26

 L. Čírtková
27

 nazývá delikty, u nichţ jsou 

pachatel a oběť spojeni úzkými, déle trvajícími osobními vztahy, vztahovými delikty. 

Vztah oběti a pachatele ovlivňuje proces viktimizace. Například v kriminalistice 

se hovoří o vztahu oběti a pachatele jako o tzv. objektivní determinantě trestného činu - 

jestliţe má pachatel k oběti blízký vztah, je to pro něj zpravidla výhodné, protoţe má 

k dispozici více informací a můţe jim přizpůsobit způsob páchání (pokud např. pachatel 

krádeţe zná denní harmonogram oběti, přizpůsobí tomu dobu krádeţe). Někdy však 

můţe být vztah k oběti pro pachatele nevýhodou, protoţe oběť můţe pachatele poznat a 

tím usnadnit jeho dopadení.
28

 Pro vztahové delikty je dále typické, ţe motiv činu 

vychází právě z okolností a charakteristik vztahu oběti a pachatele. Tyto okolnosti lze 

obvykle zjistit a doloţit i v době po činu. Proto má důkladné poznání ţivotní situace a 

sociálních kontaktů oběti zásadní význam pro odhalení pachatele.
29

 Umoţňuje také 

vytyčovat vyšetřovací verze, ovlivňuje věrohodnost svědecké výpovědi oběti i její 

ochotu ke spolupráci při odhalování a vyšetřování trestného činu.
30

 Typická je tato 

situace například v řadě případů domácího násilí. Je-li pachatelem manţel či druh oběti, 

pak oběť v mnoha případech i přes újmu, kterou jí pachatel způsobil, není ochotná o 

činu vypovídat a označit svého manţela či druha za pachatele.  

                                                           
26

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008,  s. 156 
27

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 150 
28

 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 40 
29

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 150 
30

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 157 
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 Vztahy mezi obětí a pachatelem hrají u jednotlivých druhů trestných činů různou 

roli. Menší význam mají u deliktů majetkových, naopak významnou roli hrají u násilné 

a mravnostní kriminality. Z provedených výzkumů například vyplývá, ţe v případě 

vraţdy byla pouze jedna pětina obětí zavraţděna zcela cizí osobou, přičemţ ve dvou 

pětinách případů byl vztah mezi obětí a pachatelem velmi blízký a ve zbývajících dvou 

pětinách se oběť a pachatel alespoň znali. Také u loupeţí je vztah mezi obětí a 

pachatelem velmi častý, i kdyţ ne tolik jako u vraţd. Dále u trestných činů v sexuální 

oblasti existuje vztah mezi obětí a pachatelem v 70% případů.
31

  

 

3.3. Primární a sekundární viktimizace, opakovaná viktimizace 

 

Jak uţ bylo výše řečeno, trestný čin sám o sobě je spouštěčem celé řady 

pochodů, které se u obětí odehrávají. Všechny tyto pochody tvoří ve svém souhrnu 

proces, který se nazývá viktimizace neboli způsobování újmy. 

Pro kvantitativní vyjádření počtu obětí slouţí tzv. index viktimizace. Jde o 

procentní vyjádření udávající počet obětí na 100 obyvatel za zvolené časové období.
32

 

Běţně se rozlišují dva typy viktimizace, a to: 

 primární viktimizace, která vyjadřuje újmu způsobenou oběti v přímé souvislosti 

s konkrétním trestným činem; 

 sekundární viktimizace, která označuje vedlejší negativní důsledky spáchaného 

trestného činu.
33

 Dochází k ní aţ v době po spáchání trestného činu, tedy jiţ 

bezprostředně nesouvisí s konáním pachatele. Většina obětí se s ní bohuţel 

setkává, ale v ideálním případě k ní vůbec dojít nemusí. 

Výjimečně se lze setkat i s pojmem terciální viktimizace, který označuje 

dlouhodobou újmu, kdy oběť není ani po delším čase a po určité nápravě schopna se 

s trestným činem vyrovnat a navázat na svůj předchozí způsob ţivota.
34

 

 

                                                           
31

 Novotný, O., et al. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 156 
32

 tamtéţ, s. 157 a 158 
33

 Kuchta, J., Válková, H., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2005, s. 159 
34

 www.mvcr.cz/soubor/maresova-obeti-pdf.aspx, s. 6 (10/2010) 
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3.3.1. Primární viktimizace 

 

Jak uţ bylo řečeno výše, primární viktimizace označuje újmu, která oběti vznikla 

v přímé souvislosti s trestným činem. Jedná se vlastně o proces, ve kterém se člověk 

stává obětí trestného činu.  

Trestný čin je bezpochyby silným negativním zásahem do ţivota jedince. Člověk 

se náhle setkává se svévolnou nenadálou událostí, na kterou nebyl připraven. Trestný 

čin však pouze uvozuje další pochody, které se v člověku odehrají, a také z něj mimo 

jiné plyne celá řada povinností, jimţ se bude muset v trestním řízení v roli poškozeného 

podrobit.
35

  

V průběhu primární viktimizace vznikají tzv. primární rány, které jsou trojího druhu:
36

 

1) fyzická újma 

2) finanční újma 

3) emocionální újma 

Fyzická újma 

Jedná se o tělesná zranění od lehčích aţ po těţká ublíţení na zdraví či dokonce 

usmrcení. 

Finanční újma 

Finanční újmou se má na mysli poškození nebo odcizení majetku, ušlý zisk či 

náklady za léčení. 

Emocionální újma 

Emocionální újma se odvíjí v proţívání oběti, proto je velice těţko objektivně 

postiţitelná. Její závaţnost závisí na osobnostním zaloţení jedince (v některých 

případech mohou být emocionální rány velmi ničivé a obtíţně odstranitelné a mohou 

mít rozmanitou podobu, např. fobie, nespavost, deprese, sníţená pracovní výkonnost 

apod.).  

Hloubka emocionální újmy nemusí vţdy odpovídat velikosti újmy fyzické a 

finanční. Například výzkumy vloupání do bytu, při nichţ poškození neutrpěli ţádná 

zranění ani závaţnou finanční újmu, ukazují, ţe to, co poškození subjektivně proţívají 

jako nejhorší okolnost vloupání do bytu, je ztráta pocitu bezpečí a pocit narušení 

soukromí. Těţko se vyrovnávají s faktem, ţe někdo cizí jim slídil po bytě nebo se 
                                                           

35
 Čírtková, L., Vitoušová, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007, s. 13 
36

 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 117 
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dokonce probíral jejich osobními věcmi.
37

 Fakt, ţe i oběť vloupání do bytu můţe utrpět 

závaţnou újmu, lze dobře ilustrovat na následujícím případě. Manţelé vlastnili chalupu, 

kterou společně budovali 15 let. Poté, co se do ní vloupal neznámý pachatel, ji ale 

museli prodat, protoţe ţena nebyla schopna překonat nepříjemné pocity a obavy 

z tohoto neznámého pachatele. V rekreačním objektu uţ se necítila dobře a nebyla 

schopna se na víkendové pobyty těšit.
38

 Abychom správně pochopili, co se odehrává 

v mysli oběti trestného činu, je důleţité si uvědomit, jak vlastně emocionální újma 

vzniká.  

Trestný čin otřese základními ţivotními předpoklady a iluzemi, které jsou 

nezbytné pro správné „fungování“ osobnosti člověka. Jedná se zejména o:
39

 

- ztrátu iluze dobrého světa, která vychází ze základní lidské potřeby bezpečí; svět 

se oběti náhle jeví jako zlé a nepřehledné místo, oběť ztrácí schopnost důvěřovat 

druhým, proţívá intenzivní pocit strachu 

- ztrátu iluze kontroly vycházející z potřeby sebeprosazování a seberealizace; 

oběť má pocit, ţe kontrolovat a ovlivňovat vlastní ţivot nemá smysl, protoţe se 

nezaviněně dostala do situace, kterou nemohla zvládnout vlastní aktivitou.  

Dalšími momenty odehrávajícími se v proţívání oběti, které vytvářejí emocionální 

újmu, jsou:
40

 

- pocit zneuctění: oběti ztratili svou vnitřní duševní rovnováhu, zmizelo jejich 

přesvědčení, ţe jsou ve srovnání s ostatními v pořádku 

- ztráta pocitu důvěry: jedná se o ztrátu schopnosti přiměřeně důvěřovat sobě 

samému a svému okolí, která je důleţitým znakem kaţdého duševně 

vyrovnaného člověka 

- ztráta pocitu autonomie: ztráta pocitu, ţe jsme schopni kontrolovat většinu 

ţivotních situací a ţe vlastní aktivitou můţeme překonávat vnější nepříznivé 

okolnosti.  

 

Velice závaţným důsledkem primární, a v některých případech i sekundární 

viktimizace je poznatek o relativně vysokém kriminogenním potenciálu viktimizace 

                                                           
37

 tamtéţ, s. 117 a 118 
38
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39
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v raných fázích vývoje člověka. Jinými slovy, stane-li se člověk v dětství či ve věku 

mladistvých obětí trestného činu, je zde větší pravděpodobnost, ţe se sám v dospělosti 

dopustí kriminálního chování. Při mapování ţivotních drah mladých delikventů bylo 

totiţ v signifikantním počtu případů zjištěno, ţe se ve svém dětství stali obětí fyzického 

či psychického násilí.
41

 Právě tato zjištění by měla vést k tomu, aby byl kladen velký 

důraz na praktický přesah kriminologie, konkrétně na vyuţití jejích poznatků v oblasti 

prevence kriminality, aby došlo ke sníţení počtu trestných činů, zejména těch, které 

jsou páchány na dětech. 

 

3.3.2. Sekundární viktimizace 

 

Tento typ viktimizace označuje újmu, která vzniká v časovém odstupu od 

spáchání trestného činu a má podobu zprostředkovaného následku.
42

 Konkrétně se jedná 

o újmu vznikající v důsledku reakcí formálních instancí sociální kontroly nebo 

neformálního sociálního okolí oběti, například traumatizující projednávání věci před 

soudem nebo nevhodná reakce nejbliţšího okolí oběti.
43

 Tento popis přesně vystihuje 

definice sekundární viktimizace v Doporučení (2006) 8 Výboru Ministrů na pomoc 

obětem trestných činů, která ji popisuje jako „viktimizaci, ke které nedochází přímo 

následkem trestného činu, ale je výsledkem reakce institucí a jednotlivců na oběť“.
44

 

Zdrojem sekundární viktimizace také často bývá nevhodné jednání policistů (např. 

necitlivý a netaktní přístup k oběti, nevhodná komunikace či nesrozumitelné vysvětlení 

dalšího průběhu vyšetřování) či probírání případu médii, kdy je kromě všech okolností 

případu často zveřejňováno také jméno poškozeného.
45

 

  

Strach ze sekundární viktimizace (ač sami oběti druhotnou újmu těmito slovy 

pravděpodobně nedefinují) je velmi často důvodem, proč oběti spáchaný trestný čin 

vůbec neoznámí. Obavy z další traumatizace v průběhu vyšetřování a následného 

soudního projednávání věci, jakoţ i z moţné negativní reakce jejich okolí převáţí nad 

                                                           
41
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2005, s. 160 
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45
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touhou po spravedlivém potrestání pachatele a oběť se tak říkajíc smíří se svým osudem 

a pokusí se s proţitým trestným činem vyrovnat sama. Neoznamování trestných činů 

však vede k velkému podílu latentní kriminality. Celá řada pachatelů zůstává 

nepotrestána jednoduše proto, ţe se o jejich činu nikdo nedozvěděl. Tato situace však 

nemůţe vést ke kýţenému sniţování kriminality, ba naopak. Proto je nesmírně důleţité, 

aby lidé přicházející do kontaktu s obětí (ať uţ z titulu své profese nebo díky svému 

vztahu k oběti) byli seznámeni s tím, co oběť proţívá a tedy jak se k ní správně chovat. 

To je také důvodem, proč si myslím, ţe je problematika sekundární viktimizace velmi 

důleţitá a proč jí ve své práci věnuji poměrně značnou pozornost. 

 

Příčiny sekundární viktimizace 

L. Čírtková ve své knize
46

 dělí příčiny sekundární viktimizace do tří kategorií, a 

sice: 

 strukturální příčiny 

 sociálně psychologické příčiny 

 individuální příčiny  

Strukturální příčiny vyplývají z formálních předpisů. Například jde o situaci, 

kdy se oběť musí při hlavním líčení setkat s pachatelem trestného činu.  

Sociálně psychologické příčiny zahrnují falešné mýty a stereotypy o obětech 

trestných činů. Jedním z příkladů stereotypů je tendence ke stigmatizaci oběti. Lidé, 

poté co se dozvědí o trestném činu, soudí, ţe oběť si za to, co se jí přihodilo, můţe 

alespoň částečně sama. Jde o přirozený mechanismus člověka, který umoţňuje 

přijatelně zpracovat znepokojivá fakta tím, ţe si řekne, ţe ve zdravém světě se špatné 

věci nedějí jen tak. Pokud jde o tzv. falešné mýty, mezi nejvíce rozšířené patří mýty o 

znásilnění. Konkrétně jde například o přesvědčení laické veřejnosti o tom, ţe většina 

ţen si vlastně přeje být znásilněna, ţe ze znásilnění můţe mít potěšení či ţe pokud by 

chtěla, mohla by se ubránit. Takové mýty umoţňují do určité míry přesun odpovědnosti 

za delikt z pachatele na oběť a mohou tak zakládat negativní reakci sociální skupiny 

vůči jejímu viktimizovanému členu (člence)
 47

.  

                                                           
46
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Mezi individuální příčiny patří postoje a kognitivní schémata jednotlivců, kteří 

profesně nebo privátně přicházejí do kontaktu s oběťmi. Příkladem je tzv. fascinace 

neboli zvrácené okouzlení zločinem, které se projevuje zájmem o detaily z průběhu 

trestného činu. Pocity oběti jsou přitom aţ na druhém místě. Okolí projevuje zájem o to, 

co se stalo, nikoliv o osud oběti.  

 

Podstata sekundární viktimizace   

 Podstatou sekundární viktimizace je nezájem o potřeby oběti a ochranu její 

důstojnosti. Hlavními potřebami, jejichţ přehlíţení je podstatou sekundární viktimizace, 

jsou:
48

 

 potřeba přiměřené důvěry 

K frustraci této potřeby můţe dojít v průběhu samotného výslechu, jehoţ 

průběhem můţe být oběť zaskočena. Očekává od vyslýchajícího uznání za svůj 

paměťový výkon a místo toho je po skončení volného líčení průběhu trestného 

činu konfrontována řadou doplňujících otázek ohledně detailů činu, coţ můţe 

oběť vnímat jako projev nedůvěry vůči své osobě. Přitom k zabránění pocitu 

nedůvěry u oběti by stačilo, kdyby ji vyslýchající předem seznámil s průběhem 

výslechu a s tím, ţe pro dopadení pachatele je nutné poloţit ji na konci několik 

doplňujících otázek. 

 potřeba získat informace 

Dostane-li se člověk do role oběti trestného činu, je to pro něj zcela nová situace. 

Ocitá se v procesním postavení poškozeného, ze kterého mu plynou různá, pro 

něj dosud neznámá práva a povinnosti. Málokdo je o nich však dobře 

informován. Přitom oběť vnímá policisty jako osoby kompetentní k tomuto 

poskytnutí informací. Nedostane-li se jí náleţitého poučení, pak se oběť můţe 

cítit degradována na pouhého „nosiče“ stop či důkazů.  

 potřeba bezpečí 

Oběti trestných činů často trpí narušenou potřebou bezpečí. Mají strach 

z opakované viktimizace. Proto je při kontaktu s obětí dobré myslet právě na 

zvýšenou potřebu bezpečí.  

                                                           
48
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Podobně jako při primární viktimizaci vznikají tzv. primární rány, vznikají při 

sekundární viktimizaci tzv. sekundární rány. Stejně jako primární rány jsou sekundární 

rány trojího druhu, ovšem na rozdíl od nich jsou výlučně psychologického rázu. 

V současnosti se má za to, ţe mohou oběť zraňovat krutějším způsobem neţ rány 

primární.
49

 Například  L. Čírtková ve své knize
50

 uvádí, ţe sekundární rány jsou tvořeny 

následující trojicí pocitů: 

1) pocit nespravedlnosti 

2) pocit nedůstojnosti 

3) pocit izolace 

Pocit nespravedlnosti 

 Tento pocit můţe být vyvolán mnoha okolnostmi v průběhu vyšetřování a 

soudního projednávání věci. Například nedostatkem obdrţených informací o trestním 

řízení, odkládáním soudního jednání, shovívavými tresty pro pachatele, ale například i 

tím, ţe zájem o oběť se omezuje pouze na získání informací důleţitých pro objasnění 

případu a poté, co jsou získány, veškerý zájem končí. 

 Některým z těchto okolností jde předejít pouze stěţí. Například těţko lze ukládat 

pachatelům tresty dle výběru oběti. Jiným však lze předejít celkem snadno. Třeba tím, 

ţe orgány činné v trestním řízení oběť pečlivě poučí o jejích právech a povinnostech. 

Co se týče problematiky zájmu o oběť, je situace o něco sloţitější. Těţko můţeme 

očekávat, ţe při velkém mnoţství trestných činů, které musí policie řešit, budou 

policisté osobně s kaţdou obětí rozebírat její psychický stav, její pocity. Na druhou 

stranu v mnoha případech by jistě stačilo dát oběti vlídným přístupem najevo, ţe jim její 

osud není zcela lhostejný, popřípadě zřídit za tímto účelem nějakou oficiální instituci.  

Pocit nedůstojnosti 

 Velice často oběti trpí pocitem poníţení a ztráty lidské důstojnosti. Můţe jít o 

důsledek necitlivě vedeného výslechu či senzacechtivého přístupu masových médií. 

Pocit poníţení však můţe vyvolat rovněţ nevhodná reakce blízkého okolí, například 

vyhýbání se oběti. 

Pocit izolace 
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 Tento pocit je důsledkem změn, které prodělávají vtahy v sociálním okolí, na 

pracovišti, v místě bydliště atd. Dosavadní postoj k jedincům, kteří se stali obětí 

trestného činu, se často mění. Z chování se vytrácí přirozenost a stává se strojené. 

Někdy je to způsobeno tím, ţe lidé nevědí, jak se k oběti chovat. Proto také bývá patrná 

tendence se kontaktům s obětí vyhýbat. Oběť všechny tyto změny vycítí, trpí pocity 

izolace a osamění a v konečném efektu se utvrzuje v dojmu, ţe ji trestný čin bytostně 

změnil, ţe je jiná, neţ bývala dříve. 

 

3.3.2.1. Sekundární viktimizace u obětí znásilnění 

 

 Tuto kapitolu jsem se do své práce rozhodla zařadit proto, ţe právě u obětí 

sexuálních deliktů dochází k sekundární viktimizaci velice často. Vycházím přitom 

z definice sexuální kriminality obsaţené v učebnici Kriminologie
51

, která ji popisuje 

jako ukájení pohlavního pudu formami, jež společnost netoleruje. Myslím, ţe je to dáno 

povahou těchto trestných činů. Jedná se o zásah do nejintimnější sféry člověka, proto 

jsou tyto činy pro oběti velmi zraňující. To je také důvodem, proč je samo o sobě velice 

těţké o proţitém záţitku mluvit a znovu si ho připomínat v průběhu trestního řízení a 

zároveň proč je pro osoby přicházející s obětí do kontaktu velmi obtíţné komunikovat 

s ní správným způsobem. Čím více psychicky zraňující trestný čin je, tím snáze lze 

udělat při jednání s obětí chybu a dostat se tak na hranu oddělující správné postupy 

komunikace od postupů, které dávají vzniknout sekundární viktimizaci. To platí jak pro 

orgány činné v trestním řízení, tak pro osoby z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí oběti. 

Lékaři, policisté, soudci a další lidé, kteří přicházejí s obětí do kontaktu z titulu své 

profese, by však měli být na jednání s oběťmi sexuálních deliktů náleţitě odborně 

připraveni. Proto pokud se chování právě těchto osob stane zdrojem sekundární 

viktimizace oběti, je to mnohem méně omluvitelné neţ pokud k ní dojde ze strany 

příbuzných a známých oběti, tedy „laiků“, kteří na podobné situace připraveni nejsou. 

K bliţšímu popisu sekundární viktimizace u obětí sexuálních deliktů jsem 

zvolila trestný čin znásilnění, protoţe právě u obětí znásilnění se velmi často se 

sekundární viktimizací setkáváme. Navíc podle policejní statistiky za období od 

1.1.2010 do 31.8.2010 bylo znásilnění druhým nejčastěji páchaným mravnostním 
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trestným činem (ale zároveň i sexuálním deliktem, vycházíme-li z výše uvedené 

definice sexuální kriminality). Za toto období bylo zjištěno 432 případů znásilnění.
52

 

Sekundární viktimizace je u obětí znásilnění bohuţel spíše pravidlem neţ 

výjimkou. Například podle průzkumu Bílého kruhu bezpečí z let 2001 a 2002 byla 

sekundární viktimizace hlavním důvodem, proč oběti poradnu vyhledaly. Nastala jedna 

ze dvou variant: oběť trestný čin oznámila a poté zaţívala sekundární viktimizaci (80% 

klientek) nebo oběť z obavy před sekundární viktimizací trestný čin zatím neoznámila 

(20% klientek).
53

 Dále se budu zabývat pouze variantou, ţe oběť trestný čin oznámila a 

zároveň, ţe obětí byla ţena, protoţe v 90% případů jsou oběťmi znásilnění právě ţeny.
54

 

Ke zveřejnění činu dochází zpravidla v době, kdy bezprostřední následky 

znásilnění (strach z nákazy pohlavní nemocí či z nechtěného těhotenství, poruchy 

spánku, pocity úzkosti atd.) ještě neodezněly. Oběť se dostává do kontaktu se svou 

rodinou a známými, ale i s lidmi z řad profesionálů. Od tohoto okamţiku se oběti 

většinou setkávají s celou řadou zdrojů sekundární viktimizace. Zde uvádím několik 

hlavních zdrojů: 

 

1) Předsudky a falešné mýty 

 S tímto zdrojem viktimizace se oběti setkávají jak z řad laické veřejnosti, tak i 

z řad profesionálů. To ukázal i průzkum provedený v polovině osmdesátých let 

minulého století, jehoţ cílem bylo zjistit co nejpřesnější údaje o postojích a názorech na 

znásilněné ţeny. Vyplynulo z něj, ţe profesionálové (policisté, soudci apod.) se ve 

svých postojích od laiků nijak neliší. Konkrétní ukázkou je například policejní výslech. 

Podle nových průzkumů koresponduje jeho délka s mýtem, ţe znásilnění probíhá pouze 

v podobě zákeřného přepadení cizím muţem. Čím více se vyšetřovaný případ odchyluje 

od tohoto klišé, tím déle je oběť vyslýchána.
55

 

Příklady předsudků a mýtů:
56

 

 „Ona si za to může sama“ 
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Řada lidí si bohuţel stále myslí, ţe oběť pachatele ke znásilnění nějakým způsobem 

vyprovokovala. Například koketním chováním nebo nošením příliš vyzývavého 

oblečení. Podle psycholoţky Martiny Venglářové, poradkyně BKB, však nezáleţí na 

tom, co má ţena na sobě či jak se chová. Někdy to prý můţe být i naopak. Na vyzývavě 

oblečenou ţenu, která ráda flirtuje, si pachatel někdy netroufne. 

 „Znásilnění probíhá formou přepadení“ 

Ve skutečnosti se však většina znásilnění odehrává v sociální blízkosti. Podle statistik se 

více neţ polovina znásilnění děje blízkým člověkem nebo známou osobou. Jde-li o 

kamarády či kolegy, hraje často roli i alkohol.  

 „ Padesátnic se to netýká“ 

Často si lidé myslí, ţe pachatelé znásilnění vyhledávají pouze mladé atraktivní ţeny. To 

je však omyl. Podle Martiny Venglářové pachatelova volba závisí spíše na pro něj 

vhodném místě a čase. Oběť se tedy ve většině případů spíše ocitne v nesprávném čase 

na nesprávném místě. Doktorka Venglářová sice připouští, ţe oběťmi sexuálního násilí 

jsou nejčastěji mladé ţeny ve věku mezi 18 a 35 lety, ale zároveň poukazuje na to, ţe to 

je dáno spíše tím, ţe jde o ţeny v produktivním věku, které častěji pobývají mimo 

domov, chodí se bavit a podobně. 

 

2) Setkání se soudním znalcem 

 Jedná se zejména o psychology, psychiatry a gynekology. Podle zkušeností 53 

klientek BKB, které v období od ledna 2001 do července 2002 vyhledaly poradnu kvůli 

pociťované sekundární viktimizaci, byli právě soudní znalci zdrojem sekundární 

viktimizace u 70% obětí, zatímco níţe uvedené kategorie orgánů činných v trestním 

řízení pouze ve 30% a rodina a osoby blízké ve 20% případů. Ze strany soudních znalců 

oběti pociťovaly jako zraňující fakt, ţe neposkytují dostatek vysvětlujících informací o 

proceduře vyšetření, ţe mají malý respekt k důstojnosti oběti, dále nedostatek času, 

který jim znalci věnovali (v jednom případě měla oběť psychologické testy vyplnit 

doma a zaslat je znalci poštou). Dále šlo o malý zájem projevovaný o oběť a její pocity, 

o pouţívání údajů o oběti a její rodině, které oběť diskreditují a nahrávají pachateli a o 

to, ţe znalci neinformují oběti o moţnostech psychologické pomoci a terapie.
57
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3) Orgány činné v trestním řízení, zejména policisté a soudci 

 Zde bych ráda pro ilustraci uvedla případ jedné klientky BKB popsaný v článku 

ze Zpravodaje BKB
58

: Ţena byla po oznámení trestného činu znásilnění na policii 

odkázána, aby si sedla v čekárně, ţe někdo přijde, protoţe jsou všichni na výjezdu. Po 

hodině se ptala, jestli se jí přece jen bude někdo věnovat. Pak se otevřely dveře a před 

dalšími lidmi, kteří v čekárně také seděli, zakřičel policista: „Tondo, nezapomněl jsi, 

máš tady to znásilnění!“ 

 Podle mého názoru je výše uvedený případ naprosto odstrašujícím příkladem 

sekundární viktimizace. Avšak nevhodné chování orgánů činných v trestním řízení 

můţe mít mnoho různých podob. Například časté mentorování („proč jste s tím 

člověkem vůbec někam chodila...“), někdy i odmítnutí trestního oznámení či 

přemlouvání oběti, zda si to s podáním trestního oznámení nechce ještě rozmyslet a 

neposkytování dostatku informací, a to jak o průběhu vyšetřování, tak ale například i o 

tom, kdy bude pachatel propuštěn z vězení. Přitom například ve Skandinávii je 

poskytování těchto informací naprostou normou. Zdrojem sekundární viktimizace však 

můţe být i nevhodné prostředí na policejním oddělení, provádění rekognice „na ţivo“, 

tedy ne přes jednostranné zrcadlo, a také nevhodné dotazování na sexuální ţivot oběti 

před činem, a to zejména v průběhu hlavního líčení.
59

 

 

4) Rodina, blízké osoby 

 Nezřídka se stává zdrojem sekundární viktimizace i chování rodiny a přátel 

oběti. Jde o případy, kdy oběť obviňují z lehkováţnosti, naivity či údajného 

spoluzavinění činu. Stejně škodlivé jsou ale pro oběť i případy, kdy s ní její blízcí 

přestanou komunikovat či dramatizují incident a jeho důsledky na další ţivot oběti.
60

 

  

Prevence sekundární viktimizace u obětí znásilnění 

 Vhodného jednání s oběťmi znásilnění (ale i sexuálního násilí obecně) lze docílit 

pomocí školení a předpisů. Měly by existovat normy či předpisy konkretizující postup 

policie, státních zastupitelství a soudů, ale i znalců při zacházení s osobami 
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poškozenými sexuálním útokem. Druhým krokem jsou pak školení a výcviky profesí, 

které v době po činu přicházejí do kontaktu s obětí.
61

 

V praxi však organizování těchto školení zatím není zcela běţnou záleţitostí. 

Například v roce 2010 na konferenci projektu Stop znásilnění Lukáš Sedláček, učitel 

psychologie na Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Brně, uvedl: „ Postup 

policistů a policistek je klíčový pro minimalizaci sekundární viktimizace oběti.“ Dále 

však připomenul, ţe téma práce s obětí znásilnění není do výuky pevně zařazeno a je 

tedy na konkrétním vyučujícím, zda s budoucími policisty a policistkami provede 

nácvik, jak s obětí citlivě komunikovat a jak jí pomoci. Oběti znásilnění se totiţ obvykle 

setkávají primárně s běţnou, hlídkovou policií, ačkoliv spadají pod kriminální policii, 

která je v tomto tématu speciálně školena.
62

 

 Prevence sekundární viktimizace obětí znásilnění ze strany laické veřejnosti a 

blízkého okolí oběti však lze dosáhnout pouze osvětou a informováním obyvatelstva 

ohledně toho, co oběť znásilnění proţívá a jaké chování je pro ni zraňující. Důleţité je 

také vyvrátit ve společnosti zavedené mýty a předsudky, protoţe dokud tu tyto falešné 

představy budou, postoje a chování lidí k obětem znásilnění se jen těţko změní. 

 

 Znásilnění je trestný čin s extrémně vysokou latencí, tedy nízkou mírou hlášení 

případů. Domácí i zahraniční experti odhadují, ţe pouhá 3 % aţ 10 % znásilnění jsou 

ohlášena policii (u vztahových znásilnění je toto číslo výrazně niţší neţ u znásilnění 

útočných). Například v roce 2006 bylo podle policejních statistik hlášeno 530 trestných 

činů znásilnění. Naproti tomu ve srovnatelně velkém Švédsku jich bylo v roce 2005 

ohlášeno 3.500 – tedy zhruba šestkrát tolik. Vezmeme-li v úvahu odhad míry latence, 

znamenalo by to, ţe je u nás spácháno něco mezi 17.666 a 15.300 znásilněními ročně.
63

 

Přitom právě obavy ze sekundární viktimizace jsou nejčastějším motivem pro 

neoznámení tohoto trestného činu.
64

 Neoznamování spáchaných trestných činů je však 

velikým problémem, zejména z hlediska jejich pachatelů. Těţko se sníţí počet 

spáchaných činů, kdyţ si pachatel můţe říct, ţe se o tom stejně nikdo nedozví. Proto je 
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velmi důleţité snaţit se o odstranění příčin sekundární viktimizace u obětí znásilnění, 

abychom tak sníţili míru latence tohoto trestného činu. 

 

3.3.3. Opakovaná viktimizace 

 

 Opakovaná viktimizace označuje skutečnost, ţe se jedinec stane znovu obětí 

trestného činu, přičemţ první a následná viktimizace mohou pocházet ze stejných, ale i 

z různých druhů trestných činů a interval mezi jednotlivými viktimizacemi nepřesáhne 

dobu jednoho roku. Rozlišujeme opakovanou viktimizaci objektů a opakovanou 

viktimizaci osob. V případě objektů se jedná spíše o pravidlo neţ výjimku. Pachatelé se 

radši vracejí na místo, které jiţ znají a kde tedy pro ně bude spáchání trestného činu 

snazší. Podle studie zaloţené na rozhovorech s 21 usvědčenými pachateli loupeţných 

přepadení, uvedlo 76% z nich, ţe se vrací na místo činu, protoţe uţ objekt znají a vědí, 

jaké moţnosti krádeţí ještě skýtá. Také předpokládají, ţe si oběti po určitém čase pořídí 

uloupené věci znovu.
65

 V případě opakované viktimizace osob je situace sloţitější, 

proto se dále budu zabývat pouze opakovanou viktimizací osob. 

Pro ilustraci opakované viktimizace uvádím skutečný případ, s nímţ se setkali 

pracovníci poradny Bílého kruhu bezpečí. Mladá dívka byla na cestě domů přepadena 

neznámým útočníkem. Naštěstí byl pachatel v průběhu brutálního útoku vyrušen, a tak 

dívka jen o vlásek unikla smrti. Tři měsíce poté byla znásilněna.
66

 

Opakovaná viktimizace není ojedinělým jevem. Podle výzkumu Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci za období listopadu 2005 aţ listopadu 2006 zaţilo 

opakovanou viktimizaci týmţ deliktem 56,3% obětí sexuálně motivovaných incidentů, 

27,9% obětí krádeţe věcí z aut, 28,2% obětí vloupání do chaty/chalupy a 9,1% obětí 

loupeţných přepadení.
67

  

Do nedávna byl však fenomén mnohačetné oběti pouze okrajovou záleţitostí a 

převládaly vesměs dva názory. První z nich povaţoval opakovanou viktimizaci za 

pouhou nešťastnou shodu náhod. Druhý názor se přece jen pokoušel o fundovanější 

vysvětlení a vycházel z předpokladu tzv. predestinované oběti, neboli ţe člověk se stává 

opakovaně obětí trestného činu vlivem určitých osobních dispozic, na jejichţ základě si 
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ho pachatelé vybírají jako předmět svého útoku. Nebylo však jasné, jaké konkrétní 

osobností dispozice to jsou. Nové poznatky v této oblasti přineslo aţ pozdější intenzivní 

zkoumání. Za hlavní faktor, který zvyšuje u oběti pravděpodobnost další viktimizace, je 

dnes povaţováno samotné první setkání s kriminalitou. Neboli skutečnost, ţe se určitá 

osoba stala poprvé obětí trestného činu, zvyšuje pravděpodobnost, ţe se záhy můţe stát 

totéţ. Tento poznatek je však značně znepokojující. Logické by totiţ bylo spíše to, ţe 

oběť se do budoucna stane vnímavější k signálům nebezpečí, poučí se z prvního setkání 

a bude se chovat tak, aby eliminovala rizika ohroţení své osoby.
68

 

Dnes tedy platí následující teze: 

- mnohočetná oběť není výjimečným jevem 

- opakovaná viktimizace se nevztahuje na určitý psychologický typ oběti; rizikové 

charakteristiky vznikají spíš aţ jako důsledek prvního trestného činu.
 69

 

Pro vysvětlení psychologického pozadí u mnohačetné oběti je klíčový model tzv. 

kariéry oběti. Tato koncepce začíná u samotných pachatelů. Ti se totiţ ve většině 

případů chovají racionálně. Mají určitý plán, zvaţují jeho rizika a vybírají si vhodnou 

oběť. Důleţitou roli proto hrají signály, které oběť vysílá do svého okolí. Proto se 

pachatelé zaměřují především na snadno zranitelné oběti, které na okolí působí jako 

osoby slabé, neopatrné, pasivní a málo sebejisté. Zranitelnost však není neměnná. 

Naopak, silné traumatické záţitky ji mohou dokonce vyprovokovat, a to i u dříve pevné, 

silné osobnosti. Trestný čin proto můţe zranitelnost jedince na určitou dobu zvýšit a ten 

se tak stane pro další útočníky snadnou kořistí. Platí zde přímá úměra. Čím hůře první 

trestný čin po psychické stránce oběť poškodil, tím vyšší je její zranitelnost a tím vyšší 

je pravděpodobnost opakované viktimizace.
70

 

 

U opakované viktimizace lze vysledovat několik pravidel, jakýchsi „zákonů“:
71

 

1) Malá část obětí je postiţena nepoměrně vysokým počtem trestných činů (např. 

z analýzy výsledků čtyř britských výzkumů plyne, ţe 2% obětí majetkových 

trestných činů jsou obětí 41% incidentů a 1% obětí násilných trestných činů je 

obětí 59% incidentů). 
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2) Viktimizace je nejlepším prediktorem viktimizace. 

3) Pravděpodobnost opakované viktimizace je přímo úměrná tomu, kolikrát jiţ byla 

daná oběť viktimizována. 

4) Riziko opakované viktimizace je nejvyšší v období těsně po předchozí 

viktimizaci. 

5) Toto platí téměř pro všechny druhy trestných činů. 

6) Ochota ohlásit trestný čin na policii a důvěra v policii klesá s kaţdou další 

viktimizací. 

7) Naopak pocity nejistoty a ohroţení s kaţdou další viktimizací rostou, stejně jako 

pravděpodobnost vzniku psychických potíţí. 

8) Při potírání trestných činů jsou efektivní ty preventivní strategie, které jsou 

zaloţené na konceptu opakované viktimizace. 

 

  Přestoţe s opakovanou viktimizací se setkáváme téměř u všech druhů trestných 

činů, je tento jev zásadním problémem zejména u následujících druhů kriminality:
72

 

- loupeţe 

- domácí násilí 

- školní násilí (šikana) 

- podvody s bankovními kreditními kartami 

- krádeţe vozidel 

- vandalismus 

- sexuální delikty 

- hate crimes (zločiny z nenávisti) 

- stalking. 

Zatímco u některých z výše uvedených druhů kriminality není zcela jasné, proč 

se právě u nich setkáváme s opakovanou viktimizací častěji, u jiných lze tuto příčinu 

odhadnout snáze. Například u krádeţí vozidel příčinu časté opakované viktimizace 

spatřuji v malém mnoţství případů, které se podaří objasnit. Podle policejní statistiky za 

období od 1.1.2010 do 30.9.2010 bylo spácháno celkem 9293 krádeţí dvoustopých 
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motorových vozidel. Z toho bylo celkem objasněno pouhých 1580 případů, tedy zhruba 

pouhých 17 %.
73

 

 

Pomoc mnohačetným obětem 

 Opakovaná viktimizace vede ke ztrátě aktivity a motivace hledat řešení, klesá 

sebevědomí těchto obětí. Často bývají apatické, sklíčené, mají pocit, ţe jim nikdo 

nepomůţe. Na rozdíl od osob, které se staly oběťmi pouze jednoho trestného činu, 

nevyhledávají mnohačetné oběti samy pomoc profesionálů. Do kontaktu s pomáhajícími 

profesemi se proto často dostávají například kvůli svým zdravotním či jiným 

(pracovním apod.) problémům. Nejčastěji se tito pracovníci setkávají s mnohačetnými 

oběťmi domácího násilí, sexuálního zneuţívání a různých podob šikany.
74

 

Je samozřejmé, ţe oběti jednotlivých druhů trestných činů vyţadují odlišný 

přístup, avšak existují určitá společná, obecná doporučení, a to:
 75

 

- při kontaktu s mnohačetnými oběťmi je nutné postupovat pomalu a trpělivě 

- oběť musí mít dostatek prostoru pro vyjádření svých emocí; záleţí na ní, 

v jakém pořadí bude o svých viktimizačních záţitcích mluvit 

- je důleţité ujistit ji, ţe pocity, které zaţívá, jsou pro lidi v její situaci zcela 

normální 

- stimulující otázky by měly usnadňovat racionální zpracování myšlenek 

- pracovat na posilování iluze kontroly 

- postupovat vpřed drobnými krůčky, nesnaţit se vyřešit vše najednou 

- vyuţívat edukativní prvky (co je a není normální) 

- posilovat pocit vlastní hodnoty a sebevědomí oběti, její samostatnost a 

nezávislost. 

Kromě správné odborné péče je však pro oběť velmi důleţité, aby měla oporu 

také ve svém nejbliţším okolí. Pokud se totiţ nebude moci obrátit na svou rodinu a 

přátele, bude mnohem sloţitější dosáhnout úspěchu odborné intervence.
76
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4. Dopad trestného činu na oběť 
 

 Trestný čin je pro oběť emocionálně silným a velmi stresujícím záţitkem, který 

vţdy zasáhne do jejího ţivota a má na něj určitý vliv. Nabourává představy člověka o 

okolním světě, o ostatních lidech, ale i o něm samotném. 

Oběti zaţívají mnoho různých pocitů, ale některé z nich jsou společné většině 

obětí. Jedním z nich je pocit stigmatizace. Oběti si připadají „nenormální“, mají strach 

z narušení svého psychického fungování. Obávají se, ţe uţ nikdy nebudou schopny ţít 

tak jako předtím, někdy se obviňují z neschopnosti se s touto událostí rychle vyrovnat.
77

 

Kromě pocitu stigmatizace však oběti také ztrácejí důvěru v sebe sama i v okolní svět. 

Přestávají věřit, ţe svět je uspořádaný, relativně bezpečný a předvídatelný. Nejsou 

nadále schopni důvěřovat svým přátelům a známým, ale i neznámým lidem. Proto se 

oběti cítí bezbranné a vydané ostatním na pospas.
78

 Narušená je však u obětí trestných 

činů i iluze kontroly. Běţně totiţ počítáme s tím, ţe jsme schopni kontrolovat většinu 

svých ţivotních situací a ţe jsem schopni zvládnout případné nepříjemné události, které 

se nám přihodí. Oběť však o tyto iluze přichází.
79

  

 

4.1. Dynamika prožívání újmy 

 

 Přestoţe proţívání újmy a proces vyrovnávání se s proţitým traumatem probíhá 

velmi individuálně, lze rozlišit určité fáze vyrovnávání se s krizí: 

1) Fáze šoku 

Tato fáze nastává těsně po kriminálním útoku. Oběť je zaskočena situací, je v šoku. 

Uplatňují se obranné mechanismy, zejména regrese a popření. Oběť nemůţe a nechce 

uvěřit tomu, co se stalo, chová se zmateně, není schopna racionálně uvaţovat a 

srozumitelně se vyjadřovat. Některé oběti například bezcílně bloudí ulicemi, zírají do 

prázdna.
80

 Tato fáze většinou trvá od několika hodin do několika dní. Během ní se 

mohou objevit v zásadě dva vzorce chování. Tzv. expresivní vzorec chování, při němţ 
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oběť projevuje své emoce navenek, takţe je kaţdému, kdo s ní přijde do styku jasné, ţe 

proţila něco závaţného, a kontrolovaný vzorec chování, při němţ se emoce navenek 

neprojevují a můţe se proto zdát, ţe se zločin oběti téměř nedotknul.
81

 Prvními 

osobami, které přicházejí s obětí do kontaktu bezprostředně po činu, jsou většinou 

policisté. Proto by měli být s touto problematikou důkladně seznámeni, aby byli schopni 

rozpoznat, ţe trestný čin oběť velmi zasáhl i přesto, ţe navenek nic neprojevuje. 

Předejde se tím neţádoucí situaci, kdy policisté začnou na oběť bezdůvodně nahlíţet 

jako na nedůvěryhodnou. 

2) Fáze hojení 

Jedná se o období, kdy se člověk začíná s proţitou událostí postupně vyrovnávat. 

Zpravidla se střídají dvě polohy, které se odborně označují jako intruse a vyhýbání se. 

Pro intrusi je příznačné, ţe se člověk k proţité události proţitkově vrací. Hovoří o ní 

s ostatními z blízkého okolí, znovu je zaplavován silnými emocemi. Naopak v poloze 

vyhýbání se oběť odmítá o traumatu hovořit, snaţí se popřít své přirozené pocity a 

stahuje se do sebe. Touto dynamikou se vysvětlují časté výkyvy nálad a chování 

poškozených. Zároveň je dokladem toho, ţe se jedinec postupně adaptuje na proţitou 

krizi. Fáze hojení, ačkoliv je opět u kaţdého člověka odlišná, trvá poměrně dlouho. 

Někdy to můţe být rok i déle.
82

 

3) Fáze zhojení (konečné adaptace) 

V průběhu této fáze jedinec proţité trauma zcela zpracovává, dochází k psychické 

restrukturalizaci oběti a k integraci traumatu do její ţivotní historie. Oběť na proţitý 

trestný čin nikdy zcela nezapomene a jistě ji ve větší či menší míře změní, ale nyní uţ 

pro ni není spojen s tak velkými emocemi a neváţe na něj veškerou svoji energii. Místo 

toho je znovu schopna ji investovat do nových proţitků.
83

 

 

Konkrétní průběh vyrovnávání se s proţitým traumatem má u jednotlivých osob 

různý průběh. Ne vţdy oběť projde všemi výše popsanými fázemi. Fáze zhojení je 

jakýmsi ideálním zakončením celého procesu, ke kterému bohuţel některé oběti nikdy 
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nedojdou a zůstanou k proţitému trestnému činu psychicky připoutány. Nejsou schopny 

nadále se těšit z nových záţitků a investovat svoji vnitřní energii do něčeho jiného neţ 

do neustálého vracení se k traumatu.  

U některých obětí můţe dojít aţ ke vzniku posttraumatické stresové poruchy 

(PTSP), tedy k různým poruchám chování a proţívání včetně somatických reakcí 

(poruchy spánku, nevolnost apod.), které vznikají jako důsledek extrémního stresového 

proţitku přesahujícího běţnou lidskou zkušenost. Jde o událost, při níţ je 

pravděpodobné, ţe dojde k poškození zúčastněných osob na zdraví či ke ztrátě ţivota, a 

zároveň tato událost zahrnuje moment šokujícího nepříjemného překvapení, neboť jde o 

záţitek vymykající se obvyklým a pravděpodobným proţitkům. A právě tyto 

charakteristiky můţe splňovat proţitý trestný čin. Příznaky PTSP se mohou projevit 

okamţitě po odeznění akutní reakce na trestný čin, ale také aţ po delším časovém úseku 

od proţité krize. Zdá se, ţe „odloţená“ PTSP se častěji vyskytuje u těch obětí, jejichţ 

akutní reakce na trestný čin nebyla aţ tak silná. Obvyklý je začátek po 3-4 měsících od 

iniciace, ovšem lze se setkat i s případy, kdy se příznaky PTSP objevily aţ po velmi 

dlouhé době.
84

 Typickými příznaky PTSP jsou:
85

 

- znovuproţívání této události 

- nápadné vyhýbání se podnětům souvisejícím s danou událostí 

- poruchy spánku, podráţděnost, poruchy soustředění, atd. 

Pokud jsou výše uvedené příznaky intenzivní a přesahuje-li doba jejich trvání zhruba 

jeden měsíc, klesá šance na uzdravení. Jestliţe během prvního měsíce nedojde 

k odeznívání těchto příznaků, hovoříme o rozvinuté posttraumatické stresové poruše. 

Bez pomoci psychologa mohou potíţe přetrvávat i řadu let. U nás se PTSP 

diagnostikuje obvykle tehdy, pokud se příznaky projeví do 6 měsíců po události.
86

 

Přestoţe posttraumatická stresová porucha se nerozvine u všech obětí, je důleţité mít na 

paměti, ţe pokud se tato porucha u někoho objeví, jedná se o naprosto normální reakci. 

To by si měly uvědomit zejména samy oběti a v případě, ţe příznaky poruchy v krátké 

době po proţití stresové situace samy neodezní, by se neměly zdráhat navštívit 

psychologa. Pomoc psychologa je v těchto situacích naprosto přirozenou věcí. Naopak 
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vyhýbání se odborné pomoci, například kvůli studu před rodinou a známými, můţe 

zapříčinit, ţe oběť bude muset s příznaky PTSP ţít třeba i mnoho let, coţ sniţuje kvalitu 

nejen jejího ţivota, ale zároveň i ţivota jejích blízkých. 

 

4.2. Faktory ovlivňující dopad trestného činu na oběť 

 

Síla a průběh reakce konkrétní oběti na trestný čin závisí na třech skupinách faktorů:
87

 

1) Previktimní osobnost 

Osobnostní zaloţení jedince vţdy určuje subjektivní význam všech proţívaných situací.  

Oproti tomu, co bychom logicky předpokládali, však viktimologické poznatky ukazují, 

ţe mnohem hůře se s proţitým traumatem vyrovnávají lidé s výraznou tzv.iluzí 

kontroly. Tito lidé se domnívají, ţe mají svůj ţivot zcela pod kontrolou a ţe jsou 

připraveni zvládnout kaţdou situaci. Mají tak pocit „mně se to stát nemůţe“. Právě 

proto pak bývají trestným činem hluboce zasaţeni a jeho psychické zpracování je pro ně 

mnohem obtíţnější. Rozsah primární újmy přitom není určující. S proţitým traumatem 

se dále obtíţněji vyrovnávají i lidé projevující se navenek tzv.deklarovaným cynismem. 

Míní se tím okázalá a předstíraná lhostejnost k emocionálně silným situacím. Po 

proţitém trestném činu se však náhle ze suveréna stává labilní zraněná bytost s málo 

předvídatelnými projevy chování. 

2) Okolnosti trestného činu 

Pro konkrétní dopad trestného činu na oběť jsou důleţité i okolnosti, za kterých 

k trestnému činu došlo. Například u obětí násilného přepadení můţe i lehké ublíţení na 

zdraví způsobit váţné psychické problémy. Výzkumy obětí vloupání do bytu zase 

ukazují, ţe konečný dopad trestného činu na oběť nezávisí na rozsahu materiální újmy. 

Mnohem těţší je pro oběti vyrovnat se s faktem, ţe někdo cizí zasáhl do jejich 

soukromí. Zajímavý je také negativní efekt maket zbraní u násilných trestných činů. 

Pocit oběti, ţe se nechala útočníkem obelhat a cítila se ohroţená na ţivotě v důsledku 

pouţití pouhé napodobeniny zbraně, jí velmi ztěţuje vyrovnávání se s proţitým 

traumatem. Další, pro oběť velice důleţitou okolností je způsob, jakým reagovala na 

situaci nebezpečí, a to zejména u loupeţných přepadení. V tomto ohledu rozlišujeme tři 

typy obětí, a to agresivně reagující oběť, která spontánně volí střet s útočníkem, pasivně 
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reagující oběť, která je útokem psychicky ochromena a bez promýšlení vyhoví 

pokynům pachatele, a racionálně reagující oběť, jejíţ jednání v situaci tísně je 

produktem racionální analýzy situace. Se závaţnějšími následky trestného činu se 

setkáváme obvykle u obětí s pasivní reakcí na nebezpečnou situaci. 

3) Následná reakce okolí 

Nejbliţší okolí můţe být pro oběti velkou podporou při jejím návratu do běţného 

ţivota, ale pokud neví, jak se k oběti správně chovat, pak jí můţe proces vyrovnávání se 

s proţitou událostí výrazně ztíţit. Příkladem nevhodného chování okolí je komunikace 

stylem „nic se nestalo“. Lidé mají pocit, ţe oběť musí na vše co nejdříve zapomenout, a 

proto je lepší se jakýmkoliv rozhovorům o trestném činu vyhýbat. Tato strategie však 

blokuje přirozené mechanismy vyrovnávání se s traumatem (restrukturalizaci děje a 

jeho zpracování do přijatelné vzpomínky). Ovšem ani druhý protipól chování okolí, 

tedy nucení oběti k rozhovorům o proţité události a pohled na oběť jako na 

„nemocného“ člověka, kterého je třeba vyléčit, není správný. Ze strany okolí oběti je 

zcela postačující, pokud se v něm nachází důvěryhodná osoba, která je připravena 

doprovázet oběť na její cestě k vyrovnání se s trestným činem. Zejména je chování 

okolí důleţité v tzv.citlivých postviktimizačních úsecích. Jde o takové časové intervaly, 

ve kterých je oběť zvlášť vnímavá pro signály z vnějšku a velice citlivě registruje 

reakce nejen blízkého okolí, ale i reakce lidí z řad profesionálů, například policistů, 

lékařů a podobně. Za nejcitlivější okamţiky se povaţuje bezprostřední doba po události 

do doby, neţ jde oběť poprvé spát, dále interval zhruba tří dnů od okamţiku, kdy 

incident vstoupil do vědomí oběti, návrat z nemocnice a návrat na pracoviště. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, dopad trestného činu na oběť je zcela individuální. První 

dva z výše uvedených faktorů ovlivnit nemůţeme. Jediné, co máme pod kontrolou, je 

naše chování k obětem trestných činů. Proto bychom měli usilovat o to, abychom 

správným přístupem pomohli obětem co nejlépe se s proţitým traumatizujícím záţitkem 

vyrovnat. 
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5. Děti jako zranitelné oběti trestných činů 
 

O tom, ţe zařadím téma zranitelných obětí trestných činů do své diplomové 

práce, jsem měla jasno jiţ dlouho. Avšak stále jsem uvaţovala, v jaké konkrétní podobě 

a rozsahu mám toto téma pojmout. Kdo je to vlastně zranitelná oběť a podle jakých 

kritérií má být ona „zranitelnost“ posuzována? V České republice zatím okruh těchto 

obětí není jasně vymezen. Po dlouhém uvaţování jsem došla k závěru, ţe 

nejzranitelnější skupinou obětí trestných činů jsou děti, a to z více důvodů. Děti se pro 

svoji důvěřivost velmi snadno mohou stát obětí trestného činu. To je navíc umocněno 

velmi omezenými (pokud vůbec nějakými) moţnostmi dětí, jak by se mohly samy 

bránit. Většinou jsou v této oblasti, stejně jako ve většině jiných věcí, odkázány na 

pomoc dospělých. Čím mladší dítě je, tím je tato závislost samozřejmě větší. A právě 

závislost na někom jiném činí člověka zranitelnějším.  

Dalším důvodem je skutečnost, ţe stane-li se dítě obětí trestného činu, zpravidla to 

ovlivní celý jeho ţivot. Osobnost dětí se teprve formuje a tento proces můţe být 

proţitým traumatem negativně ovlivněn. Je navíc známo, ţe viktimizace dětí je 

kriminogenním faktorem kriminality mládeţe. 

Ze všech výše uvedených skutečností plyne, ţe je velmi důleţité zabývat se 

kriminalitou páchanou na dětech, potaţmo dětmi jako jejími oběťmi. To je také 

důvodem, proč téma dětí jako zranitelných obětí trestných činů, do své práce zařazuji i 

já. 

 

5.1. Specifika viktimizace dětí   

 

 Mezi velmi diskutovaná témata na poli dětské viktimizace patří bezpochyby 

násilí páchané na dětech, sexuální zneuţívání, zanedbávání, ale například i šikana či 

únos. Děti se však stávají oběťmi nejen trestných činů, které jsou ţivě diskutované či 

které mohou být spáchány pouze proti nim (jako například sexuální zneuţívání), ale 

také ostatních trestných činů (krádeţe, loupeţe, vraţdy,…) a v neposlední řadě téţ 
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nekriminalizovaného násilí (sem patří útoky mezi dětmi navzájem, například mezi 

sourozenci, výprasky ze strany rodičů atd.).
88

 

Kriminální jednání páchané na dětech bývá někdy rozdělováno a hovoří se o:
 89

 

 pandemické viktimizaci, které je během svého dospívání vystavena většina dětí, 

a do níţ patří například jiţ zmiňované násilí mezi sourozenci či fyzické tresty od 

rodičů 

 akutní viktimizaci, která je velice závaţná a objevuje se u menšiny dětí, 

například sexuální zneuţívání či zanedbávání 

 extraordinární viktimizaci, která se objevuje zřídka a vzbuzuje velkou pozornost, 

jako například vraţda, zneuţívání vedoucí ke smrti, únos neznámou osobou. 

Děti tvoří velmi nesourodou skupinu obětí, proto je výzkum dětské viktimizace obtíţný. 

Vývojové charakteristiky dětí různého věku nemají mnoho společného. Někteří autoři 

proto hovoří o tzv. vývojové viktimologii. Například od narození do zhruba pěti let 

věku jsou pachateli vraţd dětí téměř výhradně lidé, kteří mají povinnost o tyto děti 

pečovat, a to pomocí tzv. osobních zbraní, například bití, třesení, dušení. V tomto věku 

děti zahynou na následky zranění způsobené dospělými, která by pro starší děti smrtelná 

nebyla. Přibliţně od věku třinácti let se však obraz vraţd mění. Oběťmi se ve většině 

případů stávají chlapci a nejčastějším pachatelem je vrstevník, přičemţ větší roli začíná 

hrát také alkohol, drogy, gangy či příslušnost k minoritám.
90

  

  

Dále se podrobněji zaměřím na některé z trestných činů patřících do výše 

zmíněné skupiny akutní viktimizace, které jsou zahrnuty pod pojem syndrom CAN 

(Child Abuse and Neglect), a to hlavně kvůli jejich závaţným, v mnoha případech aţ 

devastačním důsledkům pro jejich dětské oběti. 
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5.2. Syndrom CAN 

 

 Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndrom týraného, 

zneuţívaného a zanedbávaného dítěte definovaný Zdravotní Komisí Rady Evropy 

v roce 1992, znamená týrání, zneuţívání a zanedbávání dítěte a úmyslné ubliţování 

těmi, kdo o něj mají pečovat. Má závaţný dopad na ţivot dítěte, jeho další vývoj a 

postavení ve společnosti.
91

 

 

Týrání 

 Aktivní formou týrání je fyzické ubliţování a násilí či kruté zacházení. 

Důsledkem mohou být zlomeniny, krvácení, popáleniny apod. Pasivní formou týrání 

rozumíme nedostatečné uspokojování základních ţivotních potřeb dítěte, jako například 

nedostatek výţivy, hygieny, kontaktu. Oba typy týrání bývají doprovázeny citovým 

vydíráním, výsměchem či poniţováním. Navíc se týrání můţe prolínat se sexuálním 

zneuţíváním.
92

 

Sexuální zneuţívání 

 Sexuálním zneuţíváním rozumíme zapojení závislého, vývojově nezralého dítěte 

nebo adolescenta do sexuálních aktivit, které nechápe a nepřijímá a které narušují 

sociální tabu v rodinných rolích.
93

 Zahrnuje všechny formy chování se sexuálním 

podtextem, tedy i ty případy, kdy dítě na první pohled nestrádá (dítě můţe některé 

formy sexuálního zneuţívání proţívat jako relativně tělesně příjemné, ale i v těchto 

případech má zneuţívání závaţný negativní dopad na psychický vývoj dítěte). 

Zneuţívající osoba je často mnohem starší neţ dítě, ve většině případů dítě zná a je vůči 

němu v postavení autority, ať uţ rodičovské či jakékoliv jiné, a sexuální aktivity 

vymáhá na dítěti silou či podvodem. Na okolí můţe působit dobrým dojmem, můţe 

zastávat prestiţní funkci v zaměstnání. Rozlišujeme několik forem sexuálního 

zneuţívání, a to formu bezkontaktní (například obnaţování se před dítětem, pozorování 

nahého dítěte, přinucení dítěte dívat se na pornočasopisy,…), kontaktní (osahávání, 

líbání, pohlavní styk,…) a komerční (zneuţití dítěte k dětské pornografii nebo k dětské 

prostituci).
 94
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K usnadnění rozpoznání dítěte zvýšeně ohroţeného sexuálním zneuţíváním slouţí tyto 

charakteristiky:
95

  

- sexualizované chování dítěte neodpovídá jeho věku a etické normě sexuality 

v našich podmínkách, dítě projevuje strach ve vztahu k určitým situacím, 

častá je nápadná úzkostnost, stranění se, uzavírání se do sebe, 

psychosomatické potíţe, noční děsy, ale i sexuálně agresivní chování 

k mladším spoluţákům či sourozencům; u adolescentů se někdy setkáváme 

s promiskuitním chováním. 

Zanedbávání 

 Zanedbávání dítěte lze zahrnout, jak píši výše, do pasivní formy týrání dítěte. 

Jde o nedostatek péče o něj, který zapříčiňuje váţnou újmu na tělesném i duševním 

vývoji dítěte. Konkrétně se můţe jednat o zanedbávání fyzické (nedostatek jídla, 

přístřeší, oblečení, lékařské péče), citové (nedostatek náklonnosti, lásky), dále o 

zanedbávání výchovy a vzdělání (neodůvodněné absence ve škole) a zanedbání dozoru 

(ponechání zejména malých dětí bez dohledu).
96

 

 

Do násilí páchaného na dětech lze zahrnout i šikanu.
97

 Jedná se o fyzickou či 

verbální agresi vůči jedinci fyzicky slabšímu nebo v závislém postavení. Můţe se jednat 

o poniţování, zesměšňování, vynucování „poslušnosti“, vydírání nebo vyţadování 

plnění rozličných sluţeb.
98

 Šikanující jedinci jsou sobečtí a sebestřední, proto si 

upravují normy podle svých potřeb. Mají posunutý ţebříček mravních hodnot, coţ jim 

umoţňuje vţdy nalézt vysvětlení pro jejich chování. Děti se se šikanou setkávají 

nejčastěji ve škole nebo cestou ze školy domů. Obětí se můţe stát kdokoliv. Můţe jít o 

dítě přemýšlivé, příliš zralé na účastnění se dětských lumpáren páchaných svými 

spoluţáky či například s dobrým vztahem k některému učiteli.
99

 Vţdy se však bude 

jednat o dítě, které se nějakým způsobem odlišuje od ostatních dětí svého věku. 
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5.3. Důsledky dětské viktimizace 

 

 Viktimizace v dětském věku můţe mít velmi závaţný negativní vliv, coţ je 

umocněno tím, ţe dítě si můţe její následky nést po celý zbytek ţivota. 

 Kromě akutní fyzické újmy trpí děti často dlouhodobými fyzickými i 

psychickými následky a výjimečný není ani vznik posttraumatické stresové poruchy. 

Dále, jak uţ bylo zmíněno, viktimizace v dětství zvyšuje pravděpodobnost, ţe se dítě 

v dospělosti samo stane pachatelem trestného činu, a také zvyšuje riziko viktimizace 

v dospělosti. Dochází-li navíc k viktimizaci v rodině, berou děti toto špatné chování 

svých blízkých jako normu, protoţe ho zpravidla nemají s čím srovnávat. V případech, 

kdy nejbliţší okolí dítěte o celé situaci ví, nicméně ze strachu o „rozpad“ rodiny či její 

stigmatizaci dítěti nepomůţe, se dítě dostává do stále větší izolace a připadá si ztracené. 

Jelikoţ je dítě na rodičích či vychovatelích závislé, klade vinu za proţitá traumata samo 

sobě. Tyto skutečnosti mají devastující vliv na sebevědomí dítěte, na jeho názor na 

okolní svět a na utváření jeho ţebříčku hodnot.
100

 

 Přestoţe viktimizace dětí má negativní vliv na všechny dětské oběti, reagují děti 

různých věkových kategorií na tyto stresové události trochu odlišným způsobem:
101

 

 ve věku od 0 do 6 let bývají po proţitém traumatu jakoby oněmělé a ztuhlé, na 

odloučení reagují úzkostí, či regresí (návratem do předchozích vývojových 

stádií), odmítají potravu nebo naopak jedí příliš, někdy u nich dochází 

k poruchám spánku; proţité trauma se často projeví při hře nebo kreslení 

 ve věku 6-12 let u dětí často dochází k poruchám učení a k problémům 

s chováním, jako je pasivita, uzavření se do sebe nebo naopak útočnost; objevují 

se psychosomatické příznaky (bolest hlavy, břicha,…); v tomto věku ještě 

mohou děti utíkat do fantazie, ve které se pokoušejí překonat pocit bezmoci; 

mívají pocity viny, studu, izolace a odcizení 

 dospívající děti reagují nejistotou, úzkostí, které (trvají-li dlouhodobě) mohou 

vyústit v sebepoškozování, někdy i v sebevraţdu; agrese vůči druhým se 

projevuje odporem ke škole a k rodičovské autoritě; můţeme se setkat s různými 
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asociálními projevy chování (např. krádeţe nebo sexuální promiskuita, abúzus 

drog a alkoholu). 

 

 

V této kapitole jsem se pokusila nastínit základní rysy viktimizace dětí a 

upozornit na to, o jak závaţný problém se jedná. Z toho důvodu také povaţuji za velice 

důleţitou prevenci kriminality v této oblasti (této problematice se blíţe věnuji v kapitole 

osmé). Tam, kde prevence nestačí a dítě se stane obětí trestného činu, je důleţitá pomoc 

dětským obětem, která by měla být poskytována odborníky speciálně vyškolenými pro 

práci s dětmi. U nás v současné době působí několik institucí zaměřených na 

poskytování pomoci dětem, které se staly obětí trestného činu. Mezi nejznámější z nich 

patří například Dětské krizové centrum, Fond ohroţených dětí či Linka bezpečí. Ať uţ 

se však jedná o prevenci či následnou pomoc (odbornou či laickou), vţdy je třeba mít na 

paměti, ţe děti jsou specifickými oběťmi, se zvláštním postavením a vlastnostmi, jejichţ 

viktimizace vykazuje odlišné rysy od viktimizace dospělých a tomu musí také 

odpovídat přístup k nim. A právě na to jsem se snaţila touto kapitolou poukázat.  
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6. Viktimologické výzkumy 
 

 Počátky viktimologických výzkumů řadíme zhruba do šedesátých let dvacátého 

století, tedy do doby, kdy začal růst zájem společnosti o oběti trestných činů. Jejich 

původním cílem bylo doplnit policejní statistiky, které sice obsahují více informací o 

kriminalitě neţ například statistiky soudní či statistiky státních zastupitelství, přesto jsou 

nedostatečným zdrojem informací o trestných činech a zejména o jejich obětech. 

Hlavním nedostatkem policejních statistik je fakt, ţe nezahrnují tzv. latentní 

kriminalitu
102

. Nezohlednění latentní kriminality však není z hlediska viktimologie 

jediným nedostatkem policejních statistik. 

Kromě nezahrnutí latentní kriminality tyto statistky neobsahují informace o ochotě 

občanů oznamovat trestné činy, o reakci občanů na viktimizaci
103

 či například o strachu 

veřejnosti z kriminality. 

Naproti tomu hlavním přínosem viktimologických výzkumů je poskytnutí 

informací o skutečných trendech kriminality, o míře oznamování trestných činů a o 

důvodech, které vedou občany k jejich neoznámení, případně o tom, jak byli občané 

spokojeni (či nespokojeni) se způsobem vyřízení oznámeného incidentu.
104

 Kromě toho 

lze mezi viktimologické výzkumy zařadit i průzkumy veřejného mínění, jimiţ se 

zjišťuje strach občanů z kriminality a míra závaţnosti, kterou občané kriminalitě 

přisuzují.
105

 I tyto průzkumy totiţ pomáhají utvářet celkový obraz o kriminalitě a o 

postoji společnosti k ní. 

V neposlední řadě je důleţité zmínit, ţe svou roli hrají i evidence údajů, které 

vedou o svých klientech různé nestátní organizace poskytující pomoc obětem trestných 

činů. 

Kombinace všech výše uvedených zdrojů informací o kriminalitě pomáhá získat 

co nejúplnější data, která pomáhají objasnit vzorce viktimizace, stanovit míru 
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pravděpodobnosti, ţe se jedinec stane obětí trestného činu a zejména jsou důleţitá při 

tvorbě preventivních programů.
106

 

 

6.1. Charakteristika viktimologických výzkumů 

 

Výzkumy obětí trestných činů jsou realizovány na třech úrovních, a to na:
107

 

 národní úrovni 

 místní úrovni 

 mezinárodní úrovni. 

Na národní úrovni jsou viktimologické výzkumy realizovány zhruba od 

šedesátých let 20.století. Jejich cílem je postihnout míru viktimizace u vybraných 

trestných činů, shromáţdit informace o názorech veřejnosti na kriminalitu a vytvořit 

základ pro tvorbu a ověřování kriminalistických teorií.
108

 

Výsledky výzkumů na místní úrovni (například na úrovni města či okresu) jsou 

vyuţívány zejména pro přípravu strategií kontroly zločinnosti. Policejní orgány se totiţ 

jejich prostřednictvím dozvídají důleţité informace o výskytu, místu a době páchání 

trestných činů, na něţ jsou osoby dotazovány. Zároveň umoţňují posuzovat činnost 

místních orgánů činných v trestním řízení.
 109

 

Návrh organizovat výzkumy na mezinárodní úrovni vzešel v 70. letech od 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Cílem tohoto typu výzkumů je 

porovnat úroveň kriminality v různých zemích. Tato snaha však naráţí na řadu 

problémů, které činí mezinárodní výzkumy sloţitými. Jedná se zejména o odlišné 

definice trestných činů v jednotlivých zemích a o rozdílnou míru regulace 

společenských vztahů prostřednictvím trestního práva.
110

 Svoji roli hraje ale i odlišná 

mentalita, postoje a názory lidí, a také různé sociální a kulturní tradice a pozadí 

společenských vztahů. 
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Mezinárodní výzkumy (International Crime Victim Survey) probíhají kaţdé tři roky. 

První kolo výzkumu proběhlo v roce 1989 a zúčastnilo se ho 15 průmyslově vyspělých 

zemí světa. K účasti ve druhém kole, které se uskutečnilo v roce 1992, byly vyzvány 

země účastnící se 1. kola a řada dalších zemí (včetně tehdejšího Československa). Další 

kolo mezinárodního výzkumu se konalo v roce 1996. Jednotlivé země zde byly za 

účelem přesnějšího vyhodnocení výsledků rozděleny podle regionů do šesti skupin 

(západní Evropa, Severní Amerika, transformující se státy, Afrika, Asie a Latinská 

Amerika). Srovnáním výsledků výzkumů provedených v roce 1992 a 1996 zjistíme, ţe 

viktimizace občanů obecně roste, zvyšuje se počet oznámení policii, naproti tomu pocit 

bezpečí na ulici je stabilizovaný.
111

 

Pro ilustraci uvádím v následujícím grafu srovnání celkové úrovně viktimizace 

v procentech zjištěné v 16 hlavních městech zemí Evropy v rámci mezinárodního 

výzkumu uskutečněného v roce 2000. Jeho garantkou pro Českou republiku byla PhDr. 

Milada Martinková, Csc., z jejíţ zprávy
112

 jsem čerpala číselné údaje o viktimizaci.  
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Přestoţe byla tímto výzkumem zjištěna míra viktimizace pouze v hlavních městech 

vybraných evropských států, lze tyto údaje vztáhnout na úroveň viktimizace v těchto 

zemích obecně. Jak je vidět, míra viktimizace v Praze je jednou z nejvyšších ve střední 

a východní Evropě. 

 

Hlavní metodou viktimologických výzkumů je anonymní dotazníkové šetření 

obětí.
113

 Toto šetření můţe mít podobu poštovní ankety, „face-to-face“ dotazování, 

telefonního dotazování nebo počítačovou verzi telefonního dotazování (tzv. technika 

CATI). 

Konkrétním příkladem pouţití dotazníkové metody je průzkum realizovaný 

v roce 2003 Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem bylo porovnat skutečné potřeby obětí 

těsně po činu s realitou, s níţ se setkaly. Průzkum byl proveden pomocí dotazníku, který 

byl zaslán 25 osobám, které v minulosti vyhledaly pomoc BKB. Byl určen jak přímým 

obětem trestných činů, tak i pozůstalým po obětech vraţd. Cílovým osobám bylo 

poloţeno několik druhů otázek, a to otázky týkající se jejich situace těsně po činu, 

ochrany jejich soukromí s ohledem na zveřejnění případu v médiích, dostupnosti 

potřebných informací, přístupu osob z řad pomáhajících profesí a dále otázky mapující 

peněţitou pomoc poskytnutou ze strany státu a odškodnění poskytnuté ze strany 

pachatele, bezpečí domova, moţnost zvláštní dovolené v zaměstnání a spokojenost se 

sluţbami pomoci obětem.
114

 Dále uvádím zjištění, která tento průzkum přinesl:   

80% respondentů uvedlo, ţe bezprostředně po činu je nejvíce překvapilo nevhodné 

jednání policie a zdravotnického personálu; 80% obětí a pozůstalých označilo jako 

největší problém po činu bezmoc a neadekvátní reakci policistů a dalších profesionálů; 

v 90% případů osobám po činu nejvíce pomohla bezprostřední pomoc rodiny a jejich 

blízkých; naopak 76% obětí po činu nejvíce ublíţil nevhodný přístup policie a 

nevhodný způsob informování o trestném činu v médiích; většina obětí nejvíce 

postrádala lepší informovanost o jejich právech, přičemţ srozumitelné informace o 

právech poškozeného v trestním řízení získaly zejména v BKB; co se týče ochrany 

soukromí oběti, 26% obětí uvedlo, ţe zveřejnění případu v médiích mělo vliv na ztrátu 

anonymity; nikdo z oslovené skupiny osob nebyl v době dotazování finančně 
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odškodněn pachatelem, ačkoliv někteří obdrţeli rozsudek, na základě kterého byl 

odsouzený povinen je odškodnit; pouze ve 12% případů nabídl zaměstnavatel 

oběti/pozůstalému bezprostředně po činu zvláštní dovolenou; v polovině případů 

poškození poţádali o peněţitou pomoc státu, kterou do tří měsíců dostali; ani v jednom 

případě nepředali policisté oběti kontakt na nestátní organizaci poskytující pomoc 

obětem trestných činů. 

 Toto byl pouze jeden z příkladů, jaké poznatky nám můţe viktimologický 

výzkum poskytnout. Dále se výzkumy zaměřují například na četnost a důvody 

oznamování/neoznamování trestných činů policii, na míru opakované viktimizace u 

zvolených druhů trestných činů a podobně. Například z výzkumu zkušeností obyvatel 

České republiky s některými delikty, provedeného PhDr. Miladou Martinkovou Csc. 

v roce 2007, mj. vyplynulo, ţe aţ 40% obětí, které delikt neoznámili na policii, tak 

učinili proto, ţe nevěřili ve vyřešení jejich případu policií. 

  

Z výše uvedených příkladů výsledků viktimologických výzkumů je patrné, o 

kolik bohatším zdrojem informací o obětech trestných činů jsou oproti policejním 

statistikám. Pro lepší pochopení situace obětí, a tedy i pro účinnější pomoc obětem je 

nezbytné, aby tyto výzkumy probíhaly a aby byly jejich výsledky relevantním nástrojem 

pro orgány činné v trestním řízení i pro ostatní pomáhající profese při stanovování 

postupů jejich činnosti a přístupu k obětem a v neposlední řadě i při tvorbě programů 

prevence kriminality. 
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7. Pomoc obětem trestných činů 
 

 Pomoc ze strany jiných osob je pro většinu obětí nezbytným krokem na cestě k 

vyrovnání se s proţitým traumatem. Jen málokdo se dokáţe s proţitou událostí vyrovnat 

sám, bez pomoci druhých. Tato pomoc můţe mít mnoho podob. Od laické, která 

přichází ze strany rodiny a přátel, aţ po pomoc odbornou, organizovanou, přicházející 

ze strany profesionálů a organizací. Kromě subjektů poskytujících pomoc se liší i forma 

pomoci. Můţe jít o poskytnutí rady, rozhovor s psychologem, zajištění přístřeší či 

náhradního ubytování, poskytnutí peněţité pomoci, právní rady a mnoho dalších. Na 

tomto místě se pokusím přiblíţit dva základní druhy pomoci obětem, a to pomoc 

laickou a odbornou, přičemţ podrobněji se zaměřím na jednu z nejdůleţitějších 

organizací působících v této oblasti u nás, a to na Bílý kruh bezpečí.  

 

7.1. Laická pomoc 

 

 Jedná se zejména o vhodný způsob komunikace s obětí ze strany rodiny, přátel a 

známých oběti, tedy o pomoc psychického a emocionálního rázu, díky níţ by se měla 

oběť snáze vyrovnat s proţitým traumatem. Přestoţe se nejedná o pomoc na 

profesionální úrovni, je neméně důleţitá. Dokonce si troufám tvrdit, ţe v některých 

případech sehrává klíčovou roli, zejména z hlediska psychiky oběti. Dostane-li se totiţ 

oběti účinné pomoci a podpory ze strany jejích blízkých, pak v mnoha případech 

nebude „zásah“ ze strany odborníků nutný.  Rodina a přátelé oběti však bohuţel často 

nevědí, jak se správně k oběti chovat, co oběť nejvíce potřebuje a čeho by se měli 

naopak vyvarovat. 

 Nejčastější chybou při komunikaci s obětí je strategie ignorování faktu trestného 

činu. Okolí s obětí komunikuje stylem „nic se nestalo“ nebo ji přímo vybízí k tomu, aby 

na proţitou událost zapomněla. Toto chování však blokuje přirozené mechanismy 

vyrovnávání se s traumatem. Oběť totiţ na trestný čin nikdy nezapomene.
 115

  Jedinou 

cestou je právě ono vyrovnání se s traumatem a zpracování tohoto záţitku do podoby 

umoţňující pokračovat v normálním ţivotě. 
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K tomu stačí ze strany rodiny zdánlivě málo, a sice vhodně s obětí komunikovat 

o trestném činu a podporovat ji při zdravých procesech vyrovnávání se s traumatickým 

záţitkem. Členové rodiny by zejména měly dávat oběti najevo, ţe ona trestný čin 

nespáchala ani nezavinila. Důleţité je také uvědomit si, ţe viktimizace můţe u oběti 

zapříčinit různé poruchy chování a proţívání, např. poruchy spánku a příjmu potravy, 

nutkavé myšlenky na čin, podráţděnost a podobně. Tyto projevy, netrvají-li neúměrně 

dlouho, jsou naprosto normální, o čemţ by rodina měla oběť ujistit. Blízké osoby oběti 

by se také měly snaţit obnovovat u oběti schopnost důvěřovat jiným lidem (protoţe tato 

schopnost je u osoby, která proţila trestný čin, narušena), a také obnovovat její víru ve 

vlastní schopnosti, například podněcováním aktivit, které oběť určitě zvládne a do 

kterých má chuť. Měli by také umoţnit oběti ventilovat své emoce tím, ţe bude moci o 

svém záţitku mluvit. V neposlední řadě můţe oběti velmi pomoct, pokud jí někdo 

blízký, komu věří, doprovodí například na policii při podání trestního oznámení či na 

různá vyšetření, výslech, rekognici a podobně.
116

 

 

7.2. Odborná pomoc 

 

 Oběti však často kromě psychické a emocionální podpory ze strany rodiny a 

přátel potřebují i další formy pomoci, kterou jim jejich blízcí nabídnout nemohou a s níţ 

je nutné obrátit se na odborníky. Můţe jít o pomoc psychologa, o poskytnutí 

erudovaných informací o tom, kam se obrátit se svým problémem a jak ţádat 

odškodnění, ale například i o ochranu před dalšími moţnými útoky, o poskytnutí 

právních rad a podobně. L. Čírtková ve své knize
117

 hovoří o psychologické intervenci 

těsně po činu, následné psychologické péči a o sociální a právní pomoci. 

 První odborné pomoci by se mělo oběti dostat jiţ ze strany policistů při podání 

trestního oznámení. Zejména půjde o poskytnutí informací o dalším průběhu 

prověřování a vyšetřování uvedeného činu, o průběhu trestního řízení a o právech a 

povinnostech oběti v něm. Bude-li oběť přesně vědět, co ji čeká a na co má právo, bude 

se cítit mnohem jistěji a nebude tak vystavena dalšímu zbytečnému stresu. 
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 Moţnosti obětí vyhledat odbornou pomoc jsou stále dost omezené. Tuto pomoc 

poskytují zejména různé nestátní organizace a sdruţení. 

 Na evropské úrovni je nejvýznamnější organizací zaměřenou na pomoc obětem 

trestných činů Victim Support Europe. Tato organizace byla zaloţena v roce 1990 a 

do roku 2008 působila pod názvem Evropské fórum pro sluţby obětem. Sdruţuje téměř 

30 zejména nevládních národních organizací pomáhajících obětem, mezi nimi i naši 

organizaci Bílý kruh bezpečí, která je členem od roku 1996. Victim Support Europe 

byla zaloţena, aby podporovala práva obětí kriminality v Evropě a aby prosazovala 

myšlenku, ţe práva obětí v trestním řízení musí být vyváţená a stejně důleţitá jako 

práva obviněného. Působnost této organizace je poměrně široká.
118

 Původně byla 

orientována pouze na oběti majetkové kriminality, v průběhu času byla pak působnost 

rozšířena i na pomoc obětem závaţných násilných a sexuálních deliktů.
119

 

 V České republice také existuje řada nestátních organizací zaměřených na 

pomoc obětem trestné činnosti. Nejznámější z nich je bezesporu Bílý kruh bezpečí. 

Dále u nás působí řada specializovaných organizací a sdruţení, které se zaměřují buď na 

určitou skupinu obětí, nebo na oběti vybraných druhů trestných činů. Zde uvádím pro 

ilustraci některé z nich: 

- specializace na dětské oběti:  Dětské krizové centrum, Fond ohrožených 

dětí, Linka bezpečí  

- pomoc obětem domácího násilí: DONA linka (krizová linka), ROSA, o.s. 

(pomoc ţenám jako obětem domácího násilí) 

- pomoc obětem obchodování s lidmi: La Strada, o.p.s., Magdala 

V následující podkapitole se podrobněji zaměřím na Bílý kruh bezpečí, protoţe podle 

mého názoru je právě tato organizace symbolem pomoci obětem trestných činů u nás.  

 

7.2.1. Bílý kruh bezpečí 

 

 Bílý kruh bezpečí (BKB) je nestátní organizací, která je registrovaná jako 

občanské sdruţení u Ministerstva vnitra od 4. září 1991. Hlavním posláním BKB je 
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pomoc obětem trestných činů, jejich příbuzným, pozůstalým i svědkům, a to bez ohledu 

na druh trestného činu, věk, pohlaví, národnost či státní příslušnost. Tato pomoc se 

uskutečňuje zejména prostřednictvím poradenské činnosti.
120

 Kromě pomoci obětem 

trestných činů, je cílem činnosti BKB zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení 

a ve společnosti, zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí 

trestné činnosti, zvýšení informovanosti o moţnostech a prostředcích prevence 

kriminality, zaloţení a správa nadace na pomoc obětem trestné činnosti.
121

 

 

Poradenská činnost 

 Poskytování poradenství tvoří největší část náplně činnosti BKB. Uskutečňuje se 

prostřednictvím přímého kontaktu s oběťmi, popřípadě s jejich blízkými či se svědky, a 

to v sedmi poradnách v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. 

Jednotliví poradci jsou lidé z řad psychologů, právníků, sociálních pracovníků a lékařů, 

kteří tuto práci vykonávají bez nároku na odměnu. Cílem poradenské činnosti je 

zejména poskytnout klientům psychologickou podporu, právní rady a různé praktické 

informace.
122

 

 Základem je setkání odborníka s člověkem, který se ocitl v dané tíţivé situaci. 

Setkání probíhá formou co nejméně formálního rozhovoru, při němţ se odborník snaţí 

poskytnout klientovi pomoc, podporu a usnadnit mu vzpamatování se z proţitého šoku. 

Jedná se o konzultaci vţdy se dvěma odborníky zároveň, a to s právníkem a 

psychologem. Tato sluţba je přitom klientovi dostupná opakovaně, pokud to jeho 

situace vyţaduje, a samozřejmě je bezplatná. Poradce ani poradna za klienta nejednají, 

jsou mu pouze oporou v těţkých chvílích po trestném činu.
123

 

 

Nadstandardní sluţby  

 Kromě poradenské činnosti poskytuje BKB ve zvlášť závaţných případech 

spojených s násilným trestným činem také nadstandardní sluţby. Jde například o 

návštěvu zraněné oběti v nemocnici, doprovod k soudu, pořádání víkendových pobytů 
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pro oběti.
124

 Dále je BKB schopen do 24 hodin poskytnout nevratnou finanční pomoc 

oběti nebo pozůstalým ze soukromého nadačního fondu F. Venclíka.
125

 

 

Další činnost 

 Mimo výše uvedené aktivity se BKB dále zabývá zpracováváním a 

předkládáním podnětů k přijetí, zrušení či změně právních předpisů, spolupracuje při 

tvorbě zákonů, pořádá přednášky, semináře, kongresy a jiné akce zaměřené na pomoc 

obětem trestných činů, a v neposlední řadě také vyvíjí vlastní publikační činnost 

(vydává měsíčník Zpravodaj BKB a různé broţury a letáky).
126

 

  

Statistika za rok 2010 

 Zde uvádím pro ilustraci výběr údajů ze statistiky BKB uvedené na 

internetových stránkách organizace: 

- v roce 2010 navštívilo poradny BKB celkem 944 klientů, z toho téměř 80% 

byly ţeny, 17% muţi a zbytek klientů přišel v páru 

- nejvíce zastoupeni byli klienti ve věku 25 – 40 let (tvořili 40% všech klientů) 

- pouze v 54% případů byl trestný čin byl ohlášen na policii, coţ je dost 

alarmující údaj 

- nejvíce zastoupeným trestným činem, kvůli němuţ klienti přicházeli, bylo 

týrání osoby ţijící ve společném obydlí (tzv. domácí násilí) – 175 případů 

- z hlediska druhu poskytnuté sluţby šlo nejčastěji o poskytování právní 

pomoci, dále pak byla významně zastoupena pomoc psychologická, 

organizační a morální. 

 

 

Ze všeho výše uvedeného jasně vyplývá, jak potřebná je existence všech 

neziskových organizací pomáhajících obětem kriminality. Svou činností mohou 

vyplňovat prázdná místa v pomoci obětem trestných činů, které se nelze dovolat na 

jiných místech, zejména u orgánů činných v trestním řízení, ať uţ z důvodu, ţe tyto 

orgány nemají dostatečné personální i věcné kapacity k tomu, aby pomoc obětem ve 
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větší míře poskytovaly, nebo z důvodu nedostatečné připravenosti a informovanosti 

těchto odborníků o potřebách obětí trestných činů. A právě z důvodu veliké potřebnosti 

těchto organizací by jim měla být věnována ze strany veřejnosti i státu podpora v co 

nejširší míře. 

Kromě pomoci laické a odborné poskytované nestátními organizacemi, je 

obětem trestné činnosti dostupná také pomoc ze strany státu, která je však víceméně 

omezena pouze na pomoc peněţitou. Blíţe se peněţité pomoci věnuji v kapitole Práva 

obětí. 
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8. Prevence kriminality 
 

 Pro sníţení míry kriminality a tím i míry viktimizace občanů sehrává důleţitou 

roli prevence kriminality. Sníţit míru kriminality pomocí opatření preventivních je jistě 

efektivnější, pro společnost lepší a v dlouhodobém měřítku jistě i finančně méně 

náročné neţ pomocí opatření represivních. Například vybudování nízkoprahového 

centra pro mládeţ sice vyţaduje nemalé počáteční investice, avšak v případě, ţe se 

mladiství, potaţmo dospělí v budoucnu dopustí trestné činnosti, budou náklady na 

pouţití represivních či výchovných opatření mnohem vyšší.  

 Jelikoţ je oběť důleţitým prvkem kriminogeneze, můţe potenciální oběť sehrát 

důleţitou roli v prevenci kriminality.
127

 Proto jsou poznatky viktimologie velmi důleţité 

při vytváření různých programů prevence kriminality. Troufám si tvrdit, ţe přinášení 

poznatků důleţitých pro prevenci kriminality je jednou z nejdůleţitějších funkcí 

viktimologie. 

Prevence kriminality představuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré 

aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k 

předcházení páchání kriminality a sniţování obav z ní. Řadíme sem opatření, jejichţ 

cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závaţnosti kriminality a jejích následků, a 

to buď prostřednictvím omezení kriminogenních příleţitostí, nebo působením na 

potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, 

situační prevence a informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností 

a pomoci obětem trestných činů.
 128

 

Objekty prevence kriminality tedy jsou:
129

 

- kriminogenní faktory (sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality) 

- potenciální a skuteční pachatelé trestné činnosti 

- potenciální a skutečné oběti trestných činů. 
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8.1. Druhy prevence kriminality 

 

Sociální prevence 

 Pod sociální prevenci zahrnujeme aktivity, které ovlivňují proces socializace a 

sociálního začlenění jedince do společnosti, a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých 

společenských a ekonomických podmínek, které jsou povaţovány za hlavní příčiny 

páchání trestné činnosti.
130

 

 Podle Kazimíra Večerky
131

 si kaţdý přináší do ţivota určité genetické dědictví 

předků ze strany matky i otce. To nás do určité míry předurčuje k budoucímu chování. 

Avšak neméně důleţitou roli hraje proces socializace, kterým kaţdý prochází uţ od 

narození. V útlém dětství hrají nezastupitelnou úlohu rodiče, potaţmo výchova dítěte. 

Výsledky kriminologických výzkumů ukazují, ţe mladiství delikventi se často rodí do 

špatných výchovných podmínek. Jedná se často o děti nechtěné, jejichţ výchova je 

poznamenaná spory rodičů nebo které ţijí osamocené pouze s matkou (a bývají emočně 

přetěţovány), nebo děti vyrůstající ve velkých rodinách s mnoha, často i nevlastními, 

sourozenci. Dále k delikventnímu vývoji dítěte také někdy dochází v situacích, kdy 

jeden z rodičů zemře (především dívky špatně snášejí odchod otce a často se velmi 

agresivně brání výchovnému působení nového partnera matky). Co se samotné výchovy 

týče, z hlediska budoucího delikventního chování mladistvého je nejhorší jednak 

„tvrdá“ výchova zaloţená na neustálém kontrolování a omezování dítěte, a jednak 

opačný výchovný extrém, a sice příliš nevšímavý a povolný výchovný styl rodičů. 

V pozdějších fázích vývoje dítěte má stále větší vliv na jeho socializaci jeho širší okolí, 

školská zařízení, okruh přátel, které dítě má, a způsob, jakým tráví volný čas.  

A právě v těchto situacích hraje velmi důleţitou roli právě sociální prevence, 

která by se měla snaţit mimo jiné o smysluplné vyplnění volného času s cílem sníţit 

mnoţství páchané kriminality. V případech, ţe se člověk trestné činnosti jiţ dopustil, je 

potom hlavním úkolem sociální prevence napravit směřování jedince a v neposlední 

řadě pomoc obětem trestné činnosti. 

Konkrétně lze mezi projekty sociální prevence zařadit:
132
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- sportovní aktivity (sportovní vybavení, skate a in-line areály, hřiště) 

- jiné zájmové aktivity (klubové, technické, umělecké) 

- nízkoprahová centra + streetwork 

- poznávací akce, výchovné a terapeutické pobyty 

- krizová a poradenská zařízení (azylové domy atd.) 

- specifické projekty (projekty na zvyšování právního vědomí, proti šikaně 

atd.) 

- pomoc obětem trestné činnosti. 

 

Situační prevence 

 Dalším druhem prevence kriminality je situační prevence. Její působení je 

zaloţeno na poznatcích, ţe s určitými druhy kriminality se lze setkat nejčastěji na 

určitých specifických místech a v určité době.
133

 

 Právě v situační prevenci se poznatky viktimologie uplatňují nejčastěji. 

Konkrétně se jedná o proces zobecnění poznatků z předchozích trestných činů a 

vytvoření návodu či doporučení, jak se vyhnout viktimizaci. Můţe jít o velmi obecné 

rady, jak se nestát obětí trestné činnosti, nebo o doporučení zaměřená úţeji, a to na 

konkrétní druhy trestných činů. První způsob není příliš efektivní a míru viktimizace 

příliš nesniţuje. Naproti tomu druhý způsob je mnohem uţitečnější a prospěšnější, 

neboť jde o poskytnutí návodu osobám, jak se chovat v jiţ nastalých konkrétních 

kriminogenních situacích.
134

 

 Velkou úspěšnost zaznamenáváme u situační prevence majetkové kriminality. 

Jedná se například o instalaci různých technických prostředků (alarmů atd.) k ochraně 

majetku. Naproti tomu u trestných činů, při jejichţ páchání hrají významnou roli emoce, 

například u násilných trestných činů, je úspěšnost mnohem niţší, coţ je dáno 

individuálním charakterem kaţdého případu, osobností pachatele i okolnostmi útoku. 

Vypracovat rady „jak se chovat při útoku pachatele“ je mnohem sloţitější neţ 

vypracovat návod „jak se vyhnout kriminogenní situaci“. Dojde-li totiţ k útoku, je 

kaţdá situace zcela individuální. Někdy je nejlepší variantou neklást odpor, protoţe by 

to pachatele ještě více rozzuřilo, někdy je naopak lepší o odpor se pokusit, případně 
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začít křičet, a tím pachatele zastrašit. Je proto nutné brát jakékoliv rady s rezervou a své 

chování přizpůsobit situaci.
 135

 

 Je důleţité, aby byly rady a doporučení vhodným způsobem zveřejňovány, aby 

s nimi byl seznámen co nejširší okruh adresátů. Avšak i to má svůj protipól. Zveličování 

potenciálního nebezpečí a přílišná publicita by mohly vyvolávat přehnaný strach 

obyvatelstva před zločinem a vést k neadekvátním obranným reakcím.
136

 

 

8.2. Úrovně preventivních aktivit 

 

 Sociálně a situačně preventivní projekty a aktivity mohou mít podobu primární, 

sekundární či terciární prevence. Toto dělení závisí na tom, v jaké fázi vývoje člověka 

či v jaké jeho ţivotní etapě se na něj působí. 

 

Primární prevence 

 Do této kategorie řadíme především výchovné, vzdělávací, volnočasové a 

poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost, zejména pak na děti a mládeţ. 

Primární prevence by se měla uskutečňovat hlavně v jednotlivých rodinách, dále ve 

školách a v různých zájmových krouţcích.
137

 Jedná se o snahu zamezit tomu, aby se 

dítě či mladistvý v budoucnu vydali na dráhu delikventního chování nebo aby se stali 

oběťmi trestné činnosti. V dnešní době jsou totiţ děti i mladiství vystaveni celé řadě 

rizik a nebezpečí, proto je nutné jiţ od dětství přiměřenou formou vštěpovat utvářejícím 

se osobnostem dětí správné a společností akceptované vzorce chování a odrazovat je od 

chování nepřijatelného, nabídnout jim smysluplné vyuţití volného času, jakoţ je i 

srozumitelným způsobem informovat o moţných nebezpečích. Příkladem projektů, 

který lze zařadit do této kategorie jsou například programy prevence konané Městskou 

policií v Praze. V nich se MPP zaměřuje jednak na děti, a to od předškolního věku aţ po 

středoškoláky, a jednak na seniory, jakoţto dvě nejohroţenější kategorie osob. 

Programy pro děti a mládeţ jsou přizpůsobeny jejich věku. Mají zejména formu 

přednášek pořádaných přímo ve školách a školkách, ale i praktických cvičení. Zatímco 

předškolní děti a děti 1. stupně základních škol jsou v rámci přednášek zejména 
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seznamovány s jednotlivými druhy nebezpečí, jimiţ mohou být ohroţeny a jsou jim 

předkládány způsoby reakce na vzniklé nebezpečí, děti 2. stupně základních škol a 

středoškoláci jsou kromě upozornění na moţná nebezpečí také uváděni do 

problematiky jednotlivých sociálně patologických jevů (braní drog, pití alkoholu a 

podobně), jimţ by oni sami mohli podlehnout a do rizik, která by pro ně toto nevhodné 

chování mohlo přinést. Senioři jsou v rámci programů prevence seznamováni 

s moţnostmi a způsoby ochrany ţivota, zdraví a majetku. 

 

Sekundární prevence 

 Sekundární prevence se na rozdíl od prevence primární zabývá jiţ rizikovými 

jedinci a skupinami osob, u nichţ je zvýšená pravděpodobnost, ţe se stanou pachateli či 

oběťmi trestné činnosti. Jde zejména o specializovanou sociální péči o osoby ohroţené 

sociálně patologickými jevy, jako je například drogová a alkoholová závislost, 

záškoláctví, gamblerství, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost apod.
138

 

 

Terciární prevence 

 Tato úroveň preventivních aktivit spočívá v resocializaci osob, které se trestné 

činnosti jiţ dopustili, aby se v budoucnu znovu nedopustili kriminálního jednání. Jde 

například o pomoc při hledání pracovního uplatnění včetně rekvalifikace, sociální a 

rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení, pomoc při znovuzačlenění do 

společnosti atd.
139

 

   

Na základě kriminologických zkušeností v této oblasti lze usuzovat, ţe aplikace 

sekundární a terciární prevence by měla mít přesně stanovená pravidla. Nejlépe by měla 

mít tato činnost oporu ve zvláštním zákoně, který by jednak upravoval postupy 

preventivních aktivit a jednak by upravoval i otázku, odkud získat pro výkon prevence 

finanční a personální prostředky. Je velmi důleţité, aby preventivní činnosti vykonávali 

odborní, speciálně vyškolení pracovníci a aby měli pro výkon této činnosti dostatek 

prostředků, protoţe pouze tak mohou poskytovat skutečně kvalifikovanou pomoc.
140
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 Prevenci kriminality, potaţmo viktimologické prevenci je třeba věnovat dostatek 

pozornosti. Je lepší kriminalitě předcházet neţ se s ní potýkat. Pokud bychom situaci 

zredukovali pouze na finanční stránku věci, je třeba si uvědomit, ţe částka, kterou 

vynaloţíme na prevenci kriminality a která by měla být dostatečně vysoká, aby bylo 

moţno vytvořit kvalitní programy prevence, je jen nepatrnou sumou v porovnání 

s výdaji, kterých je třeba poskytovat na opatření represivní. Částky vynaloţené na 

činnost soudů, na chod vězeňských zařízení, na odškodňování obětí trestné činnosti a 

mnoho dalších mnohonásobně převýší částku potřebnou pro zajištění kvalitních 

programů prevence kriminality. Avšak finance jsou pouze jedním z aspektů věci. 

Vysoká míra kriminality a viktimizace občanů výrazně sniţuje kvalitu ţivota 

společnosti jako celku. Strach veřejnosti z kriminality rozhodně stabilitě společnosti 

neprospívá. Navíc, kdo by chtěl ţít v zemi, kde by si nikdy (nebo alespoň ve vyšší míře 

neţ jinde) nemohl být jistý, zda se ho za kaţdým rohem nechystá někdo zabít, okrást či 

mu vyloupit dům nebo auto. Ze všech výše uvedených důvodů přisuzuji prevenci 

kriminality a viktimizace velmi důleţitou roli, zejména ve vztahu k dětem a 

mladistvým, protoţe oni jsou ti, kteří budou v budoucnu určovat směřování naší 

společnosti. 
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9. Práva obětí 
 

9.1. Rozlišení pojmu oběť a poškozený 

 

Jak uţ bylo zmíněno, pojem „oběť trestného činu“ není jednoznačný. Lze ho 

chápat ve více významech. Kriminologie, potaţmo viktimologie, ho chápe v širším 

smyslu, jako člověka, kterému bylo trestným činem ublíţeno buď přímo a kterému byla 

způsobena újma na zdraví, na majetku, ale i újma psychická, nebo nepřímo, kam jsou 

zařazovány osoby blízké přímým obětem. Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněţité 

pomoci obětem trestné činnosti a změně některých zákonů pak podle § 2 odst. 1 a 2 

rozumí pod pojmem oběti fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla 

škoda na zdraví a dále osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu 

zemřela, byla-li rodičem, manţelem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho 

smrti s ním ţila v domácnosti, nebo osobu, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výţivu. Naproti tomu trestní právo nezná pojem „oběť“ a místo toho 

pouţívá pojem „poškozený“, který má uţší význam neţ pojem oběť. Poškozeným se 

totiţ podle § 43 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen TŘ) 

rozumí ten, komu bylo trestným činem ublíţeno na zdraví, nebo komu byla způsobena 

majetková, morální nebo jiná škoda. 

Ať uţ mluvíme o oběti nebo o poškozeném, vţdy se jedná o osobu, které byla 

v důsledku trestného činu způsobena, ať uţ přímo či nepřímo, újma, a proto si zaslouţí, 

aby jí byla ze strany státu věnována pozornost a aby jí byla poskytnuta určitá práva za 

účelem nápravy způsobené újmy. V oblasti poskytovaných práv se situace liší. Můţeme 

mluvit o jakýchsi dvou větvích. Prvním okruhem je soubor procesních práv 

poskytovaných v trestním řízení osobě v postavení poškozeného. Této problematice 

byla věnována řada odborných publikací
141

. Jedná se o natolik rozsáhlou problematiku, 

ţe by mohla být samostatným tématem diplomové práce, a proto ji do své práce po 

dohodě s vedoucím diplomové práce nezařazuji. Druhým okruhem práv jsou práva 

oběti, kterým se budu dále věnovat. 
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9.2. Práva obětí trestného činu 

 

Oběť trestného činu je po právu subjektem zvláštního zájmu ze strany státu. Ten 

se pomocí několika práv, která jí z titulu oběti přiznává, snaţí zlepšit a usnadnit situaci 

člověka, který se stal obětí trestné činnosti. Jednotlivá práva můţeme rozdělit do 

několika skupin, podobně, jako to činí některé mezinárodní dokumenty
142

: 

- právo na pomoc 

- právo na informace 

- právo na peněţitou pomoc 

- právo na soukromí 

- právo na ochranu před sekundární viktimizací. 

 

Právo na pomoc 

 Trestný čin je pro oběť velice traumatizujícím záţitkem. Stane-li se člověk obětí 

trestného činu, potřebuje v první řadě bezprostřední pomoc ihned po činu. Můţeme 

mluvit o okamžité pomoci. Ve většině případů bude poskytovatelem této pomoci policie, 

případně lékař. Konkrétní druh pomoci, kterou oběť nejvíce potřebuje, se samozřejmě 

liší podle druhu trestného činu. Například oběť násilného trestného činu potřebuje 

uklidnit, poskytnout lékařské ošetření, ujistit, ţe další nebezpečí uţ jí nehrozí a ţe po 

pachateli uţ se pátrá a podobně.  

Další formou pomoci je pomoc v řízení. V průběhu trestního řízení můţe mít 

pomoc také různé formy. Jednou z nich je pomoc psychologického či sociálního rázu. 

Můţe mít podobu rozhovoru s psychologem, doprovodu na policejní stanici či 

k soudnímu jednání atd. Další z forem pomoci v řízení je pomoc právní. Konkrétně 

můţe jít o právní poradenství a právní zastoupení v řízení. Podle § 50 odst. 1 TŘ se 

zúčastněná osoba a poškozený mohou dát zastupovat zmocněncem. Jedná se tedy o 

zákonem stanovené právo.  

Psychologickou a sociální pomoc a sluţby právního poradenství u nás zajišťují 

zejména nestátní neziskové organizace, například Bílý kruh bezpečí a další. Podrobněji 

se jim věnuji v kapitole sedmé. V současné době však tyto organizace nemohou 

vystupovat v trestním řízení jako obecný zmocněnec poškozeného. Do budoucna by ale 
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mělo dojít ke změně tohoto stavu, stejně jako k posílení jejich postavení formou 

akreditací udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (k tomu blíţe viz poslední 

kapitolu).  

Prozatím můţe být zmocněncem poškozeného pouze osoba s plnou způsobilostí 

k právním úkonům, která je na základě smlouvy o zastoupení a udělené plné moci 

oprávněna v trestním řízení zastupovat poškozeného, přičemţ v praxi bývá 

zmocněncem nejčastěji advokát.
143

 

 

Právo na informace 

 Pro oběť neméně důleţitým právem je právo na informace. Zná-li oběť přesné 

informace o tom, co se bude v různých fázích vyšetřování a projednávání případu dít, 

jaká práva a povinnosti má, kde se právě nachází pachatel a mnoho dalších, bude 

mnohem klidnější a dokáţe celou situaci lépe zvládnout a lépe se s ní vyrovnat. 

 TŘ přiznává v § 46 osobě v postavení poškozeného právo na to, aby jí orgány 

činné v trestním řízení poskytly poučení o jejích právech a zároveň i plnou moţnost 

 jejich uplatnění. Aby totiţ oběť mohla skutečně vyuţít všechna svá práva, musí o nich 

vědět. Toto právo je však třeba vztáhnout jen na procesní práva.
144

 Dále je v § 44a odst. 

1 TŘ upravena moţnost poškozeného nebo svědka ţádat informace o tom, ţe obviněný 

byl propuštěn z vazby (popř. odsouzený propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, 

z výkonu ochranného léčení nebo zabezpečovací detence) nebo z ní uprchl, přičemţ 

orgány činné v trestním řízení jsou povinny ho o této moţnosti informovat, shledají-li, 

ţe poškozenému či svědkovi hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo 

odsouzeného na svobodě. P. Šámal
145

 spatřuje důvod začlenění tohoto ustanovení do TŘ 

v poznatcích nestátních a jiných organizací o tom, ţe se pachatelé násilných trestných 

činů velmi často vracejí zpět k oběti v úmyslu znovu jí ublíţit. V neposlední řadě 

přiznává TŘ v § 65 odst. 1 oběti v postavení poškozeného právo nahlíţet do spisů, činit 

si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

Výjimečně můţe podle odst. 2 v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán 

toto právo ze závaţných důvodů odepřít, přičemţ na ţádost osoby, jíţ se odepření týká, 
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je státní zástupce povinen přezkoumat závaţnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel 

policejní orgán. 

 Rozsáhlejší úpravu práva obětí na informace nalezneme v Deklaraci OSN z roku 

1985
146

, která stanoví minimální standard pro zacházení s oběťmi trestných činů, a 

přestoţe není právně závazná, je povaţována za Magnu chartu obětí trestných činů na 

celém světě. Mimo jiné Deklarace obsahuje právo oběti na informace o řízení/procesu. 

Zpřesnění tohoto práva nalezneme v Příručce OSN na pomoc obětem trestné činnosti 

z roku 1999, která jako jeden ze základních poţadavků stanoví informování oběti o 

jejích právech a povinnostech, o vývoji případu, o jejím postavení jako svědka, o 

civilních nárocích v trestním řízení, o prohlášení oběti o dopadu viktimizace (tento 

institut slouţí k tomu, aby oběť informovala soud v době úvahy o trestu o tom, jak ji 

trestný čin ovlivnil po stránce fyzické, psychické i jiné; zatím se s ním můţeme setkat 

například v USA či v Irsku, ale podobná úprava se chystá i u nás, k tomu blíţe viz 

poslední kapitolu) a o právu oběti poţadovat přezkoumání přijatých rozhodnutí.
147

 

 

Právo na peněžitou pomoc 

 Právem na peněţitou pomoc mám na mysli peněţitou pomoc poskytovanou ze 

strany státu podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné 

činnosti a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen z. o pomoci). Vedle tohoto 

způsobu kompenzace má ještě oběť v postavení poškozeného moţnost ţádat náhradu 

škody od pachatele v trestním či v občanskoprávním řízení. V kapitole „Práva obětí“ se 

však věnuji oběti jako subjektu zvláštního zájmu ze strany státu, a proto na tomto místě 

budu hovořit pouze o peněţité pomoci ze strany státu. 

 Jak sám zákon o pomoci v § 2 odst. 3 uvádí, pomoc spočívá v jednorázovém 

poskytnutí peněţité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti 

trestným činem. Účelem je, aby byla peněţitá pomoc poskytnuta oprávněné osobě co 

nejdříve. Obětí se přitom podle § 2 odst. 2 tohoto zákona rozumí fyzická osoba, které 

v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, a dále osoba pozůstalá po oběti. Ta 

však pouze za předpokladu, ţe byla rodičem, manţelem nebo dítětem zemřelého a 
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současně v době jeho smrti s ním ţila v domácnosti, nebo jí zemřelý poskytoval či byl 

povinen poskytovat výţivu.  

Nejedná se tedy o oběti všech druhů trestných činů. Okruh obětí, kterým je 

pomoc poskytována, je omezen. Předpis je určen zejména pro kompenzaci obětí 

trestných činů proti ţivotu a zdraví a jiných násilných trestných činů. Proto se například 

osoba, které byla v důsledku trestného činu způsobena škoda na majetku, kompenzace 

podle tohoto právního předpisu nedomůţe.  

Zákon o pomoci dále v § 4 a násl. stanoví podmínky, za kterých lze pomoc 

poskytnout. Tyto podmínky jsou následující: 

- trestným činem byla způsobena škoda na zdraví či smrt  

- tato škoda nebyla plně uhrazena 

- o vině pachatele trestného činu, jímţ byla škoda způsobena, bylo rozhodnuto 

odsuzujícím rozsudkem nebo rozsudkem, kterým byl pachatel pro 

nepříčetnost zproštěn obţaloby (s výjimkou uvedenou v § 5 odst. 2) 

- oběť není osobou spoluobviněnou 

- oběť dala souhlas k trestnímu stíhání pachatele v případě, kdy je tento 

souhlas podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm 

- oběť poskytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost. 

 

Jako určující hledisko pro posuzování intenzity způsobené újmy na zdraví se 

pouţívá bodové hodnocení za bolest podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. V případě, ţe 

celková výše bodového hodnocení nedosáhne alespoň 100 bodů, stát podle § 6 odst. 2 

zákona o pomoci peněţitou pomoc neposkytne. 

Výše takto poskytované pomoci činí podle § 7 zákona o pomoci: 

- u oběti trestného činu 

a) paušální částku 25 000 Kč nebo 

b) částku ve výši obětí prokázané ztráty na výdělku a prokázaných nákladů 

spojených s léčením 

- u osoby pozůstalé 

a) paušální částku 150 000 Kč 

Prokáţe-li oběť, poté, co jí byla pomoc poskytnuta, ţe jí vzniklá škoda je vyšší, neţ jaká 

byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí na ţádost poskytnout pomoc opakovaně. 
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Celková výše pomoci však nesmí přesáhnout částku 150 000 Kč. U osoby pozůstalé 

nesmí pomoc ve svém součtu přesáhnout částku 450 000 Kč a je-li počet obětí více neţ 

tři osoby, pak se poskytovaná částka u kaţdé oběti přiměřeně krátí. 

 Pomoc poskytuje Ministerstvo spravedlnosti na základě ţádosti oběti, podané 

nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť o škodě způsobené trestným činem 

dozvěděla. Jedná se o prekluzivní lhůtu. Zákon o pomoci stanoví náleţitosti ţádosti. 

 V případě, ţe oběť, které byla takto poskytnuta peněţitá pomoc, obdrţí do pěti 

let od poskytnutí pomoci náhradu škody za újmu způsobenou trestným činem, je podle 

§ 12 zákona o pomoci povinna odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částku, kterou 

jako náhradu škody obdrţela, a to aţ do výše poskytnuté pomoci. 

  

Právo na soukromí 

 Osoba, která se stala obětí trestného činu, proţívá ve většině případů veliké 

trauma. Zveřejňování informací o činu a o osobě oběti, případně detailů průběhu činu 

můţe být proto pro oběť velmi zraňující, v některých případech by to dokonce mohlo 

ohrozit bezpečí či ţivot oběti, zejména nebyl-li pachatel dopaden. Proto je pro oběti 

velmi důleţité právo na soukromí, které je zakotveno jiţ v Listině základních práv a 

svobod (dále jen LZPS). V čl. 7/1 LZPS se stanoví, ţe nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena, a dále pak čl. 10/2 LZPS říká, ţe kaţdý má právo na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného ţivota. Na druhé straně 

však existuje i protipól práva na soukromí, a sice právo na informace, zakotvené v čl. 17 

LZPS. Proto je velmi důleţité tato dvě práva ve vztahu k obětem trestné činnosti citlivě 

vyvaţovat, zejména pak dbát na co moţná největší zachování pro oběť tolik důleţitého 

práva na soukromí.  

Provedením těchto práv je § 8a a násl. TŘ, upravujících poskytování informací o 

trestním řízení a osobách na něm zúčastněných. V § 8a odst. 1 se mimo jiné stanoví, ţe 

při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají 

na to, aby neohrozily objasnění skutečností důleţitých pro trestní řízení a aby 

nezveřejnily o osobách na řízení zúčastněných údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou 

činností. Dále nesmějí v přípravném řízení zveřejnit informace umoţňující zjištění 

totoţnosti osoby, proti které se řízení vede, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka 

(výjimku tvoří případy, kdy by zveřejnění těchto informací bylo nutné pro účely pátrání 
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po osobách nebo pro dosaţení účelu trestního řízení). V odstavci druhém se potom 

upravuje povinnost orgánů činných v trestním řízení zvláště dbát na ochranu osobních 

údajů a soukromí osob mladších 18 let. Tato ustanovení tedy zakotvují povinnost 

orgánů činných v trestním řízení zveřejňovat informace o své činnosti, jakoţto naplnění 

práva na informace, zároveň však tomuto právu stanovují určité limity. Tímto limitem 

je (ve vztahu k obětem trestných činů) ono zmíněné právo na soukromí. Obzvláště 

zdůrazněné je toto právo u osob mladších 18 let. 

Zvýšená ochrana soukromí obětí je pak zakotvena v § 8b odst. 2 TŘ, který 

stanoví, ţe nikdo nesmí zveřejnit informace umoţňující zjištění totoţnosti poškozeného, 

který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuţ byl spáchán trestný čin kuplířství nebo 

šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti ţivotu a zdraví, svobodě a lidské 

důstojnosti nebo proti rodině a mládeţi. Odstavec čtvrtý potom doplňuje ochranu 

uvedených kategorií poškozených o zákaz zveřejnění pravomocného rozsudku ve 

veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, příjmení a bydliště těchto 

poškozených. Jedná se o osoby, vůči nimţ byly spáchány obzvláště zraňující druhy 

trestných činů. Musejí se vypořádat se závaţným traumatem, a proto také u nich častěji 

můţe docházet k sekundární viktimizaci. Jejich zvýšená ochrana je proto zcela na místě. 

 

Právo na ochranu před sekundární viktimizací  

 Sekundární viktimizace, neboli druhotná újma, je velice častým problémem, 

s nímţ se musejí oběti trestných činů potýkat. Přesto je podle mého názoru u nás tento 

problém zatím stále dost podceňován a netěší se takovému zájmu, jaký by mu příslušel. 

Sekundární viktimizace (blíţe o ní pojednávám v kapitole třetí) však můţe být pro oběť 

trestného činu stejně, někdy i více zraňující, neţ samotný trestný čin, zejména pro oběti 

násilných či sexuálně motivovaných trestných činů. Avšak mělo by to být úplně jinak. 

Poté, co oběť zaţila velice traumatizující záţitek v podobě trestného činu, má právo na 

to, aby s ní bylo zacházeno co nejšetrněji, ohleduplně, aby se mohla s traumatem ihned 

začít vyrovnávat a nebyla vystavena dalším traumatizujícím situacím, nebo alespoň ne 

ve vyšší míře, neţ je nezbytně nutné. Proto si myslím, ţe by právo na ochranu před 

sekundární viktimizací mělo být explicitně zakotveno v právním předpise. Zatím však 

můţeme v trestním řádu nalézt pouze některá dílčí ustanovení, která mimo jiné mohou 

slouţit i k ochraně před sekundární viktimizací.     
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 Jedná se například o § 102 odst. 1 TŘ, který mimo jiné obsahuje poţadavek, aby 

byl výslech svědka mladšího patnácti let prováděn zvlášť šetrně a po obsahové stránce 

tak, aby jej v dalším řízení zpravidla uţ nebylo třeba opakovat. Toto pravidlo by mělo 

platit obecně pro výslech všech obětí trestných činů, ať uţ v postavení svědka či 

poškozeného. Nešetrně provedený výslech a výslech opakovaný mohou být pro oběť 

silným zdrojem sekundární viktimizace.  

Dále v § 114 odst. 1 TŘ nalezneme poţadavek provádění prohlídky těla osobou 

stejného pohlaví, není-li provedena lékařem. Myslím, ţe i toto pravidlo by mělo platit 

obecně pro kaţdé jednání s obětí trestného činu, zejména pak u trestných činů, které 

narušují tělesnou i duševní integritu člověka. Pro oběť bude zajisté méně stresující, 

bude-li výslechy, ohledání a další podobné úkony provádět vţdy osoba stejného 

pohlaví. 

Dalším, pro oběť velice důleţitým momentem, můţe být přítomnost důvěrníka u 

úkonů prováděných v trestním řízení. Mělo by jít o osobu, které oběť důvěřuje, která jí 

dokáţe být oporou a pomoci jí uţ jen svojí přítomností a kterou si sama oběť zvolí. Náš 

trestní řád zná ve vztahu k oběti (resp. poškozenému) pouze institut zmocněnce. Ten má 

podle § 51 TŘ oprávnění zúčastnit se všech úkonů, kterých se můţe zúčastnit 

poškozený. Jedná se však o doprovod spíše formálnějšího charakteru. O tom svědčí i 

fakt, ţe zmocněncem bývá ve většině případů advokát. Institut důvěrníka oběti, tak jak 

jsem ho popsala v úvodu tohoto odstavce, u nás zatím bohuţel zakotven není.  

Nejvíce však oběť před sekundární viktimizací v trestním řízení ochrání 

ohleduplné chování orgánů činných v trestním řízení. Myslím, ţe i na to by měly naše 

právní předpisy pamatovat. 

 

 

 Ačkoliv je postavení obětí trestných činů v posledních letech stále více 

diskutovaným tématem, naše právní úprava je podle mého názoru stále nedostatečná. 

Nezohledňuje všechny potřeby obětí. Konkrétně mám například na mysli výše 

zmíněnou ochranu před sekundární viktimizací. Kromě toho mají oběti stále omezenou 

moţnost, jak dosáhnout pomoci ze strany státu. Ten jim poskytuje pouze pomoc 

peněţitou. Vše ostatní je ponecháno na neziskových organizacích, které ale nemají tak 

širokou škálu moţností, jakou by měly mít. Navíc, pokud na ně stát v podstatě přenáší 
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agendu poskytování pomoci obětem trestných činů, měl by je i odpovídajícím 

způsobem podporovat.  

 Některé nedostatky by snad mohly být v blízké budoucnosti odstraněny. 

Konkrétně mám na mysli připravovaný zákon o obětech trestné činnosti. Blíţe se 

navrhované právní úpravě a změnám, které by měl nový zákon přinést, věnuji 

v následující kapitole. 
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10. Návrh zákona o obětech trestné činnosti 
 

 Jak uţ jsem v předcházející kapitole zmínila, současná právní úprava postavení 

obětí trestné činnosti a pomoci jim poskytované, je velmi nedostatečná. A to jak po 

obsahové stránce, tak po stránce formální. V současné době totiţ neexistuje jediný 

právní předpis, který by souhrnně upravoval všechny otázky týkající se obětí trestných 

činů. Právní úprava je rozdělena mezi trestní řád, zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněţité pomoci obětem trestné činnosti a případně zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách. To je však zejména pro samotné oběti velmi neţádoucí. Tento stav by se ale 

mohl brzy změnit. Ministerstvo spravedlnosti totiţ vypracovalo návrh nového zákona o 

obětech trestné činnosti, kterým by došlo ke sjednocení právní úpravy postavení obětí 

do jediného právního předpisu. Zároveň by měl tento zákon odstranit některé 

nedostatky, kterými současná právní úprava trpí. Následující informace o návrhu 

zákona jsem čerpala z tiskové konference ministra spravedlnosti konané dne 11.7.2011.  

 Hlavními cíli navrhované právní úpravy jsou, vedle jejího sjednocení do 

jediného právního předpisu, zejména poskytování účinnější pomoci a ochrany obětem 

trestných činů, protoţe právě nedostatečná ochrana je často důvodem neoznamování 

trestných činů policii, a také zesílení role neziskových organizací a posílení jejich 

postavení. Návrh počítá s tím, ţe Ministerstvo spravedlnosti by mělo neziskovým 

organizacím udělovat akreditace. Díky tomu by tyto organizace mohly kromě 

psychologické a sociální pomoci poskytovat i pomoc právní, coţ by znamenalo, ţe by 

mohly vystupovat v trestním řízení jako obecný zmocněnec poškozeného. Zároveň by 

měl stát těmto organizacím poskytovat peněţité dotace, i kdyţ jen v symbolické výši. 

 Návrh zákona dále nově upravuje některá práva obětí trestných činů, a to: 

- právo na individuální přístup a respektování osobnosti oběti ze strany orgánů 

činných v trestním řízení 

- právo na právní, psychologickou a sociální pomoc 

  některým skupinám obětí bude poskytována bezplatná 

právní pomoc, zejména prostřednictvím akreditovaných 

neziskových organizací 

  měl by být vytvořen právní rámec i pro pomoc 

psychologickou a sociální  
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- právo na informace 

 mělo by dojít k rozšíření okruhu informací, které 

budou orgány činné v trestním řízení povinny obětem 

poskytovat (nepůjde uţ jen o poučení o procesních 

právech, ale například i o subjektech akreditovaných k 

poskytování pomoci a o procesních krocích) 

- právo na peněţitou pomoc 

 návrh počítá se zvýšením částek poskytované peněţité 

pomoci, s rozšířením okruhu pozůstalých osob 

majících právo na poskytnutí peněţité pomoci a 

s rozšířením okruhu obětí, které budou mít na 

peněţitou pomoc právo – nově by ho tak mohli získat 

například oběti trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti 

- právo na ochranu před sekundární viktimizací 

 zejména v rámci vyšetřování trestného činu 

 například právo oběti ţádat provedení výslechu 

osobou stejného pohlaví, právo na doprovod 

důvěrníka či právo na výslech ve speciální místnosti 

Návrh zákona také zavádí zcela nový institut, a to „prohlášení oběti o následcích 

trestného činu“. Dosud nemělo na trestní řízení vliv to, jak sama oběť cítí následky činu. 

Prohlášení o následcích by to mělo změnit. Mělo by mít vliv například na výši 

odškodnění i na samotný rozsudek. Oběť bude moci toto prohlášení učinit kdykoliv 

během trestního řízení. 

 

Půjde-li vše podle plánu, měl by být návrh zákona o obětech trestné činnosti 

v září tohoto roku poslán k projednání vládě. Účinný by mohl být od 1.1.2013. 

 

Podle mého názoru by byl tento zákon pro oběti trestných činů velikým 

přínosem. V dnešní době sice ve společnosti zájem o osobu oběti roste, avšak současná 

právní úprava tento trend zatím příliš nesleduje, o čemţ svědčí její roztříštěnost i její, jiţ 

zmíněné nedostatky. Návrh zákona o obětech trestné činnosti je konečně ve vztahu 
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k obětem trestných činů důkazem toho, ţe právo skutečně sleduje zájmy společnosti a 

jejích členů a slouţí k jejich ochraně. 
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Závěr 
 

Problematika oběti trestného činu z pohledu kriminologie je velice obsáhlým a 

zajímavým tématem. Cílem mé práce bylo souhrnné zmapování této problematiky. 

Chtěla jsem zjistit, čím vším musí oběť projít od okamţiku trestného činu aţ po dobu, 

kdy se setkává s orgány činnými v trestní řízení a s ostatními odborníky z řad 

souvisejících profesí. Také jsem se snaţila zjistit, jaké moţnosti pomoci se obětem 

otevírají a jakým způsobem a v jaké míře jim je nápomocen stát. Zároveň jsem chtěla 

poukázat na některé hlavní problémy a nedostatky, s nimiţ se musejí oběti trestných 

činů potýkat, a také na to, jak by bylo moţné se těchto nedostatků vyvarovat. 

V ideálním případě je samozřejmě základem sniţování počtu trestných činů 

pomocí prevence kriminality, z pohledu obětí pak pomocí viktimologické prevence. 

Proto povaţuji za nutné věnovat zvýšenou pozornost tvorbě preventivních programů, na 

jejichţ finanční podpoře by stát rozhodně neměl šetřit. Důleţitým aspektem je také 

přizpůsobení jednotlivých preventivních aktivit a programů cílové skupině osob. Pouze 

tak mohou být skutečně efektivní. 

V situaci, kdy se osoba obětí trestného činu jiţ stala, povaţuji za velice závaţný 

problém vznik sekundární viktimizace v důsledku chování a přístupu orgánů činných 

v trestním řízení, lékařů a dalších pomáhajících profesí. Necitlivý přístup k obětem, 

zlehčování situace, nedůvěra, nedostatek času na jednotlivé případy, ale například i 

provádění konfrontací s pachatelem tváří v tvář či nedostatečné poskytování informací 

obětem, to vše můţe přispět ke vzniku druhotné újmy u obětí. Některé z těchto 

problémů lze přitom vyřešit poměrně snadno. Například pomocí různých přednášek či 

školení, jichţ by se lidé přicházející s obětí do styku z titulu své profese povinně 

účastnili, a dále rozšířením okruhu povinně poskytovaných informací o poučení o tom, 

kam se mohou oběti obracet pro pomoc. Samozřejmě můţe u obětí dojít ke vzniku 

druhotné újmy i v důsledku chování lidí z jejich blízkého či vzdálenějšího okolí. Tomu 

však lze zamezit pouze osvětou a zveřejňováním informací o tom, co oběť cítí a jak se 

k ní správně chovat, a také zveřejňováním výsledků viktimologických výzkumů, které 

jsou cenným zdrojem informací o obětech trestné činnosti. 

Další nedostatky jsem objevila v oblasti poskytování pomoci obětem trestných 

činů. V současné době je prakticky výlučným poskytovatelem pomoci nestátní sektor. 
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Různá nestátní nezisková sdruţení a organizace poskytují obětem psychologickou, 

sociální, ale i právní pomoc. Ta má však v současné době pouze charakter právního 

poradenství, protoţe tyto organizace nemohou vystupovat v trestním řízení jako obecný 

zmocněnec poškozeného. Přestoţe těţiště pomoci spočívá na neziskových organizacích, 

existuje zde velmi malá propojenost se státním sektorem, o poskytování dotací nemluvě. 

Dokonce ani orgány činné v trestním řízení neposkytují obětem trestných činů 

informace o těchto sdruţeních. Tato situace by se však mohla jiţ brzy změnit. Řešením 

by mohl být nový zákon o obětech trestné činnosti, jehoţ návrh vypracovalo 

ministerstvo spravedlnosti. Změny, které by měl tento zákon přinést a kterým je 

věnována kapitola desátá mé diplomové práce, povaţuji ve vztahu k obětem trestné 

činnosti za pozitivní. Zda tomu tak skutečně bude, však ukáţe aţ jejich zavedení 

v praxi. 

Kriminalita a její oběti tu budou vţdy. Není v našich silách kriminalitě zcela 

zamezit. Důleţité ale je snaţit se alespoň o její sníţení pomocí preventivních programů 

a opatření, a samozřejmě věnovat obětem pozornost a snaţit se o zlepšení jejich 

postavení. 
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Seznam zkratek 
 

 

BKB – Bílý kruh bezpečí 

CATI – Computer-assisted telephone interviewing 

MPP – městská policie v Praze 

PTSP – posttraumatická stresová porucha 

Syndrom CAN - Child Abuse and Neglect; syndrom týraného, zneuţívaného a 

zanedbávaného dítěte 

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

zákon o pomoci - zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné 

činnosti a o změně a doplnění některých zákonů 
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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. 

Zaměřila jsem se na popis všech podstatných aspektů toho, co se s obětí děje a čím vším 

musí projít. Dále jsem se pokusila nastínit některé problémy a nedostatky situace obětí a 

navrhnout moţné způsoby jejich řešení. 

V první kapitole mé práce popisuji samotnou viktimologii neboli nauku o 

obětech. V dalších částech práce se postupně zaměřuji na pojem oběti, na viktimizaci, 

neboli proces způsobování újmy, zejména pak na sekundární viktimizaci, v jejímţ 

vzniku spatřuji veliký problém. Dále řeším proces vyrovnávání se s proţitou újmou a 

dopad trestného činu na oběť. Také jsem do své práce zařadila samostatnou kapitolu 

týkající se dětí jako obětí trestných činů, protoţe povaţuji děti za nejzranitelnější 

skupinu obětí, která vykazuje mnohá specifika a vyţaduje tudíţ i speciální přístup. 

Následující kapitoly jsou věnovány tématům spojeným s oběťmi trestných činů, a to 

viktimologickým výzkumům, pomoci obětem, prevenci kriminality a právům, která 

obětem přiznává stát či která by jim přiznávat měl. Za jeden z největších problémů 

v postavení obětí trestných činů totiţ povaţuji fakt, ţe naše současná právní úprava 

nedostatečně reflektuje potřeby a zájmy obětí. To by se však mohlo brzy změnit díky 

připravovanému zákonu o obětech trestné činnosti, jemuţ je věnována poslední kapitola 

mé diplomové práce. 
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The issue of crime victim in criminology 

 

Resume 
 

The purpose of my thesis is to describe all aspects of the situation of the victims, 

to find some problems they have to solve and to suggest the possible solutions of these 

problems. I find this topic very interesting. In the past, people concerned only with 

perpetrators of crimes. The victims were ignored. The situation is better now, 

nevertheless the position of the victims is not as good as it should be. It is necessary to 

make some changes, mainly to prevent secondary victimization because it is a big 

problem the victims must deal with. It is also very important to make some changes in 

our legislation to improve the position of the victims. 

The thesis is composed of ten chapters which are divided into subchapters. 

The chapter one deals with victimology. The first part focuses on a history of 

victimology and the second part deals with its subject. 

The chapter two concentrates on the term Victim. It also focuses on some aspects that 

increase the probability of becoming a victim. Finally, the third part of this chapter 

deals with the typology of the victims. 

The chapter three describes the process of victimization. Especially it concentrates on 

primary and secondary victimization, on secondary victimization of the victims of a 

rape and finally it describes the repeated victimization. 

The next chapter concerns the impact of a criminal act on the victim. 

The chapter five focuses on children as the victims of crimes because their victimization 

has some specifics. In my opinion the children are the most vulnerable group of victims. 

The chapter six characterises victimological researches as an important source of 

information about the victims and about the whole criminality. 

The chapter seven deals with the ways of help provided to the victims and with very 

important organization called Bílý kruh bezpečí which provides the help. 

The chapter eight concentrates on a prevention of criminality. It describes different 

kinds of prevention. 
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The chapter nine concerns the rights of the victims provided by state. I focus on five 

specific rights and I try to find ways how to improve them. 

The last chapter describes the proposal of the new act concerning the victims. It is the 

proposal made by The Ministry of Justice. In my opinion this proposal is very good. 

The conclusions are described at the end of my thesis. I found few problems and 

drawbacks and I tried to propose the ways how to prevent them. 
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