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Úvod 

Předmětem této práce je oběť trestného činu z hlediska kriminalistiky, tedy oběť jako 

nositel informací využitelných ve vyšetřování trestné činnosti. Zájem o oběti trestných 

činů je relativně novou záležitostí, větší pozornosti se obětem dostává teprve kolem 

poloviny minulého století. Do té doby byl předmětem zkoumání především pachatel, 

zatímco oběť byla vnímána jen jako pasivní pramen důkazů. Nauka o obětech zvaná 

viktimologie je proto vědou relativně mladou, která teprve hledá své pevné místo 

v systému věd. Viktimologie kriminalistická je pak poměrně samostatným podoborem 

kriminalistiky.  

Domnívám, že pochopení dané problematiky není možné bez jejího zasazení do 

širšího kontextu. První část práce proto obsahuje stručné pojednání o problematice obětí 

trestných činů a o viktimologii obecně. Druhá část práce je věnována roli oběti ve 

vyšetřování.  

Podrobnější rozvrh práce je pak následující: V první kapitole práce bude 

pojednáno o pojmu oběti a bude představena základní terminologie. Další kapitola 

představí viktimologii a stručně nastíní její historický vývoj. Třetí kapitola bude 

věnována významu oběti v jednotlivých fázích vyšetřování. Ve čtyřech podkapitolách 

bude pojednána oběť jako oznamovatel trestného činu, oběť jako nositel stop, oběť jako 

jejich původce a oběť jako svědek trestného činu. Zvláštní pozornost bude věnována 

problematice sekundární viktimizace, tedy újmy způsobené oběti až po spáchání 

trestného činu. Toho se bohužel často dopouštějí i orgány činné v trestním řízení. Další 

kapitola pojedná o způsobech pomoci obětem trestných činů, přičemž zvláštní důraz 

bude kladen na legislativní úpravu zakotvenou v zákoně o obětech trestných činů, který 

nabývá účinnosti v letošním roce. Tato úprava bude stručně porovnána s dosavadní 

úpravou představovanou zákonem o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné 

činnosti. Záverečná kapitola bude věnována specifikům obětí vybraných trestných činů, 

přičemž tyto trestné činy budou pro větší přehlednost rozděleny do tří skupin – sexuální 

trestné činy, majetkové trestné činy a násilné trestné činy. 
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Cílem předkládané práce je poskytnout alespoň v omezeném rozsahu diplomové 

práce základní nástin problematiky kriminalistické viktimologie a upozornit na některé 

problémy, s nimiž se tento obor potýká.  
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1 Pojem oběti 

Pod pojmem oběti trestného činu rozumíme fyzickou osobu, která utrpěla v důsledku 

spáchaného trestného činu újmu, a to újmu fyzickou, materiální či psychickou. Za oběť 

trestného činu bývají někdy považovány i osoby blízké přímé oběti, tyto však pro 

kriminalistické zkoumání nemají význam1. 

Legální definici pojmu obět nalezneme v Zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), kde je 

oběť v § 2 definována jako „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se 

pachatel trestným činem obohatil”. Odstavec 3 téhož paragrafu označuje za oběť také 

příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojence, osvojitele, manžela nebo 

registrovaného partnera nebo druha, je-li osobou blízkou oběti, které byla trestným 

činem způsobena smrt.  

Oproti předchozí úpravě obsažené v Zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, došlo k rozšíření pojmu oběti. Zákon č. 209/1997 Sb. 

považoval v § 2 za oběť pouze tu fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu 

vznikla škoda na zdraví. Vedle rozšíření o majetkovou a nemajetkovou újmu a označení 

za oběť i osoby, na jejíž úkor se pachatel obohatil, došlo také k podstatné změně 

přidáním formulace „bylo nebo mělo být”. 

Změn doznalo i ustanovení o pozůstalých – původně byl za oběť považován 

pouze ten, kdo v důsledku trestného činu ztratil živitele (faktického živitele nebo osobu, 

která byla povinna výživu poskytovat.) 

Nově je zaveden pojem zvlášť zranitelné oběti, který je zakotven v § 2 odst. 4 

zákona o obětech trestných činů. Takovou obětí se rozumí: 

a) dítě, 

                                            

1 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
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b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým 

hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými 

překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve 

společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo 

trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v 

konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy 

zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, 

schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem 

na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na 

ní.” 

Podstatným pro definování oběti je také § 3 zákona o obětech, který obsahuje 

základní zásady a v prvním odstavci stanoví, že považovat za oběť je třeba každou 

osobu, která se cítí být obětí trestného činu (pokud nevyjde na jevo opak, nebo nejde o 

zjevné zneužití postavení oběti). 

V trestním zákoníku ani v trestním řádu se s termínem oběť nesetkáme. 

Nejbližším termínem, se kterým tyto zákony operují, je pojem poškozený. Ten je v § 43 

trestního řádu definován jako ten, „komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestným činem obohatil.” Poškozený je tedy pojmem širším, neboť zahrnuje i 

právnické osoby, jeho význam se však omezuje takřka výhradně na účely trestního 

řízení, v němž je podle § 12 odst. 6 stranou. Oběť bude mít v rámci trestního řízení 

postavení poškozeného, z jejího postavení však vyplývají práva i mimo trestní řízení, 

zejména právo na určitou pomoc a péči ze strany státu.2 

                                            

2 GŘIVNA, T. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o obětech trestných činů? In: 

VANDUCHOVÁ, M.; HOŘÁK, J. (eds.): Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi 

k 70. narozeninám. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 109-118. 



 10 

V odborné literatuře se setkáme s řadou užívaných typologií oběti. Různí autoři 

člení oběti podle trestného činu, který na nich byl spáchán (např. oběť loupeže, oběť 

vraždy) nebo podle reakce na něj. Patrně nejznámnějším je dělení podle interakce oběti 

a pachatele v době spáchání trestného činu. Toto dělení zavedl egyptský viktimolog E. 

A. Fattah. Rozlišuje v něm pět základních typů obětí trestných činů: Prvním typem je 

zúčastňující se oběť. O té hovoříme v případech, kdy kriminálnímu činu předchází 

interakce mezi pachatelem a obětí. Druhým typem je tzv. nezúčastňující se oběť, u té 

před činem nedochází k žádné interakci mezi obětí a pachatelem. Dalším typem je 

provokující oběť, tedy taková oběť, která svým jednáním vůči pachateli rozhodujícím 

způsobem podnítila pachatele k útoku. Jako čtvrtý typ oběti uvádí Fattah latentní oběť - 

jedná se o oběť trestného činu, který nebyl oznámen příslušným orgánům, takže újma 

není oficiálně známa. Tento jev se nejčastěji objevuje u těžko kontrolovatelné 

kriminality (např. násilí v rodinách) a u těch trestných činů, s nimiž je ve společnosti 

svázána řada předsudků (např. sexuální trestné činy). Konečně posledním typem je 

nepravá oběť - osoba, která se stala obětí náhodou, omylem, neboť pachatel zamýšlel 

namířit svůj trestný čin proti jiné osobě, než kterou skutečně trestný čin zasáhl3. 

1.1  Vymezení některých dalších pojmů 

Vedle pojmu oběti pracuje viktimologie ještě s několika dalšími základními pojmy, 

které je třeba vymezit. Jedná se zejména o pojmy viktimnost a viktimizace. Viktimností 

rozumíme disponovanost osoby stát se obětí trestného činu.  Míra viktimnosti se u 

jednotlivých osob liší v závislosti na celé řadě faktorů. Tímto faktorem může být věk – 

osoby madšího věku se častěji ocitnou v nebezpečných situacích než osoby starší, nebo 

zaměstnání – vyšší míru viktimnosti lze zaznamenat u profesí jako jsou hlídači, 

policisté nebo taxikáři. Viktimnost mohou ovlivnit také určité psychické vlastnosti, jako 

je například zvýšená agresivita, kvůli níž se osoba dostává častěji do konfliktů, které 

mohou skončit fyzickým napadením. Vyšší míru viktimnosti nalezneme také u 

                                            

3 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha : Eurounion, 1998. 256 s. ISBN 80-85858-70-3. 
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příslušníků minorit, zejména minorit rasových a náboženských. Další odlišnosti jako 

například homosexualita zvyšují viktimnost jedince.4  

Neméně důležitým pojmem užívaným v rámci viktimologie je viktimizace. 

Viktimizací rozumíme proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou. 

V rámci procesu viktimizace zkoumá viktimologie tři aspekty: chování oběti, vztah 

mezi obětí a pachatelem a tzv. index viktimizace. Chování oběti má velký význam jak 

při samotném trestném činu, tak i před ním. Je například možné, že oběť pachatele k 

činu vyprovokuje, buď ojedinělým činem, nebo soustavným provokujícím chováním. Z 

trestněprávního hlediska je to důležité, neboť to může zakládat mírnější posouzení činu 

nebo jeho subsumci pod některou z privilegovaných skutkových podstat. Příkladem 

může být zabití podle § 141 či ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a 

trestního zákoníku, jejichž znakem je spáchání činu v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného.5 Další situací, kdy má chování oběti význam pro 

právní posouzení trestného činu, je udělení souhlasu těhotné ženy k přerušení 

těhotenství, které je nezbytnou podmínkou kvalifikování jednání jako trestného činu 

nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy podle § 160 trestního 

zákoníku. K viktimizaci může oběť přispět také například nezabezpečením svého 

majetku, vlastní trestnou činností (jako pachatel trestného činu se snadno stane 

například obětí vydírání) nebo vlastním neuváženým jednáním (např. osamělá dívka 

nastoupí k cizímu muži do auta). Míru podílu oběti na její viktimizaci shrnujeme pod 

pojem viktimologické zavinění, v němž jsou zahrnuty všechny vlastnosti oběti, které 

motivovaly pachatele ke spáchání trestného činu.6 Také průběh samotného trestného 

činu ovlivňuje do jisté míry oběť svým chováním, tím, zda se brání, volá o pomoc, 

snaží se o útěk atd.  

Proces viktimizace ovlivňuje také to, zda mezi pachatelem a obětí existuje v 

době spáchání trestného činu nějaký vztah. Existuje-li, může být motivem trestného 
                                            

4 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-

08-4.  
5 HOŘÁK, J.: Agresivní a provokující oběť násilného trestného činu. Kriminalistika, 2010, č. 2, s. 102-

133. 
6 tamtéž 
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činu, může usnadnit pachateli přístup k oběti, nebo může pro pachatele představovat 

hrozbu, že bude snadno identifikován. Výzkumy ukazují, že vztah mezi pachatelem a 

obětí je jevem častým – například v případě trestného činu vraždy neexistuje mezi 

pachatelem a obětí žádný vztah v pouhé pětině případů.7 

Index viktimizace je ukazatel míry kriminality, který se udává nejčastěji jako 

počet obětí trestného činu na 100 obyvatel za určité časové období. Index viktimizace 

bývá udáván buď pro kriminalitu celkově, nebo pouze pro určité druhy trestných činů.  

V rámci viktimizace rozlišujeme viktimizaci primární a sekundární, případně i 

terciární. Primární viktimizací rozumíme újmu, která je způsobena přímo trestným 

činem. Sekundární viktimizace vzniká až poté, co k trestnému činu došlo a bývá 

způsobena nevhodným chováním policistů, necitlivým projednáváním věci před 

soudem, negativním chováním okolí atd. (více viz kap. 3.1.1). Jako druhotnou újmu ji 

nyní definuje i nový zákon o obětech trestných činů.8 Terciární viktimizace je pak 

stavem, kdy z objektivního hlediska byla újma způsobená oběti napravena, oběť se však 

přesto nemůže s traumatickou zkušeností vyrovnat. 

V rámci újmy, kterou oběť trestným činem utrpěla, rozlišujeme tzv. primární a 

sekundární rány. Primární rány jsou ty, které vznikají v první fázi viktimizace, a jsou to: 

fyzická újma, finanční újma a emocionální újma. Sekundární rány jsou důležité zejména 

pro oblast psychologickou, má se však za to, že pro oběť představují ještě závažnější 

újmu, než rány primární, pro úplnost je tedy uvádím. Je to zejména pocit 

nespravedlnosti, který může vyvolávat chování orgánů činných v trestním řízení, 

zejména nedostatek informací, protahování řízení, vyšetřování pachatele na svobodě 

atd. Dále oběti mohou zažívat pocit nedůstojnosti způsobený reakcemi okolí, které 
                                            

7 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4. 
8 „(5) Druhotnou újmou se pro účely tohoto zákona rozumí újma, která nebyla oběti způsobena trestným 

činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších 

orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů 

pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.”§ 2 odst. 5 

Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů) 



 13 

naznačuje, že oběť nese určitý podíl viny na tom, co se stalo, a také pocit izolace, neboť 

řada osob v okolí oběti mění své chování k ní, případně zcela přeruší kontakty.9 

                                            

9 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha : Eurounion, 1998. 256 s. ISBN 80-85858-70-3. 
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2 Viktimologie 

Viktimologie je vědní obor, který se zabývá obětí trestného činu. Oblast zájmu 

viktimologie můžeme rozčlenit do šesti skupin: 

1. „osoba oběti, 

2. vztahy mezi obětí a pachatelem, 

3. proces viktimizace, zejména role oběti v něm, 

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

5. pomoc oběti, způsoby jejího odškodnění a rehabilitace, 

6. ochrana občanů před viktimizací.”10 

Postavení oběti se postupně vyvíjelo, v předfeudální a raně feudální době bylo 

stíhání pachatele ryze na oběti, případně jejích blízkých. Postupně pravomoc stíhat a 

trestat pachatele přecházela na stát a role oběti tak ustupovala do pozadí. Odborný 

zájem o postavení oběti roste v průběhu 20. století, kritické názory odborníků z řad 

psychologů, právníků i kriminologů, které volají po širších právech obětí trestných činů 

se začínají objevovat ve 30. letech a vrcholí přijetím zákonů o ochraně obětí a svědků a 

odškodnění obětí v 80. letech .11  

Za zakladatele viktimologie je považován Hans von Hentig, autor díla The 

Criminal and his Victims12 z roku 1948. Von Hentig byl prvním, kdo nastínil určité 

charakteristiky oběti, které mohou přispět k motivaci pachatele dopustit se trestného 

činu.13 Významně přispěl ke vzniku viktimologie také Beniamin Mendelsohn, který 

přišel s návrhem založit nový vědní obor, který by byl jakousi „obrácenou” 

                                            

10 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-

08-4. s. 129 
11 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha : Eurounion, 1998. 256 s. ISBN 80-85858-70-3. 
12 HENTIG, von, H. The Criminal and His Victim. New Haven : Yale University Press, 1948. 
13 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C. H. Beck, 2005. 

664 s. ISBN 978-80-7400-429-2 
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kriminologií, zaměřený na studium oběti místo pachatele. Termín viktimologie pak jako 

první použil psychiatr Frederic Wertham v roce 1949. Viktimologii jako vědu chtěl 

zaměřit na zkoumání obětí vražd. Na tyto první viktimology navázal kriminolog Marvin 

E. Wolfgang ve své studii obětí vražd trzením, že některé oběti a pachatelé mají 

společný podíl na vraždě. Další badatelé tuto myšlenku v průběhu dalších let rozváděli 

(Amir, Meier a Miethe, Clark a Lewis). Zájem o problematiku obětí trestných činů 

vzrůstal, což dokládá například množství konferencí na toto téma pořádaných v průběhu 

70. a 80. let.14  

Názory na otázku, zda je viktimologie samostatným vědním oborem, se však 

stále mezi odborníky různí. Někteří ji považují za součást kriminologie, pro kterou 

představují viktimologické poznatky důležitou pomůcku při výzkumu trestné činnosti a 

pro prevenci kriminality. Jiní (např. Mendelsohn, Elias či Knudten) chápou viktimologii 

jako interdisciplinární vědu, která se neomezuje pouze na oběti trestných činů, ale 

zkoumá i oběti válek, přírodních katastrof, porušování lidských práv a dalších 

negativních jevů.15 Fattah navrhoval oddělení viktimologie vědecké od viktimologie 

humanitní.16 

Hołyst upozornil, že viktimologie nemůže být považována za samostatnou 

společenskou vědu, pokud nemá vlastní vědecké metody. V tomto ohledu je však role 

viktimologie značně ztížena skutečností, že její zkoumání je závislé na nahodilém jevu 

– trestné činnosti, jejíž výskyt nelze přesně předvídat ani regulovat. Viktimologie je 

tedy omezena na zkoumání těch, kdo se již obětmi stali, a její zkoumání bude tak vždy 

retrospektivní.17  

Mezi metody, kterých viktimologie využívá, se řadí především anonymní 

dotazníkové šetření populace a dále navazující výzkumy chování obyvatelstva v určité 
                                            

14 O’CONNEL, M. Victimology: A Social Science in Waiting?, in DEVILLY, G. J. (ed.), International 

Review of Victimology, Vol. 15, No 2. Academic Publishers, 2008. s. 91 - 104.  
15 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4. 
16 O’CONNEL, M. Victimology: A Social Science in Waiting?, in DEVILLY, G. J. (ed.), International 

Review of Victimology, Vol. 15, No 2. Academic Publishers, 2008. s. 91 - 104. 
17 tamtéž  
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lokalitě. Tyto výzkumy se uskutečňují na úrovni místní, národní i mezinárodní18, kde 

data o obětech sbírají mnohé organizace, například WHO nebo Amnesty International.19 

Na mezinárodním poli se zatím pětkrát uskutečnil rozsáhlý komparativní výzkum 

International Crime Victims Surveys (ICVS). Poprvé to bylo v roce 1989, poté v roce 

1992 již s účastí Československa. Česká republika se zúčastnila i třetího výzkumu 

konaného v roce 1996, chyběla však ve výzkumu konaném v roce 2000 i v zatím 

posledním výzkumu z roku 2005. 

Viktimologické výzkumy se potýkají s řadou metodologických problémů, které 

mohou zkreslovat zjištěná data. Podstatným krokem k dosažení relevantních dat je 

získání skutečných počtů obětí. V případě sestavení výzkumného vzorku z obětí 

trestných činů, jejichž pachatelé byli pravomocně odsouzeni, není ve vzorku zahrnut 

nezanedbatelný počet tzv. skrytých obětí, které se v těchto statistikách neobjeví. V 

případě stanovení vzorku jiným způsobem, než za pomoci kriminálních statistik, není 

přesto zaručeno skutečné zastoupení skrytých obětí. Při použití metody telefonní 

ankety, řízených rozhovorů nebo podobných metod narazí výzkumník na další problém: 

Některé ze skrytých obětí nebudou identifikovány jako oběti, neboť si neuvědomují, že 

se staly oběťmi, a proto tuto skutečnost neuvedou. Jiné oběti tuto skutečnost zamlčí, 

neboť si nepřejí, aby se o jejich viktimizaci vědělo, a některé nedůvěřují výzkumníkovi 

nebo mají jiné důvody tuto skutečnost neuvést. Přesto taková situace v případě 

kvalitativního výzkumu nezkreslí výsledky ve vzorku, neboť ve vzorku obětí budou 

pouze skutečné oběti. Výsledky však může zkreslit výskyt respondentů, kteří sami sebe 

identifikují jako oběť, přestože se obětí trestného činu ve skutečnosti nestali. Může se 

jednat o jedince, kteří se mylně domnívají, že se stali obětí trestného činu, přestože šlo 

například reálně o přestupek nebo ztrátu osobní věci atd. Vedle toho se mohou 

vyskytnout i jedinci, kteří vědomě lžou. Někteří uskutečnili falešné oznámení trestného 

činu, někteří se ale rozhodnou lhát teprve ve chvíli, kdy jsou výzkumníkem dotazováni. 

Důvody k takovému chování mohou být různé, od snahy upoutat pozornost až po 

                                            

18 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4. 
19 MAGUIRE, M.; MORGAN, R.; REINER, R. (eds.): The Oxford Handbook of Criminology. Oxford : 

Clarendon Press, 1994, s. 1207 an. ISBN 978-0199205431 
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recesi.20 Dalším problémem je věkové vymezení respondentů, kdy výzkumy často 

nepokrývají skupinu osob mladších 15 let, případně omezení výzkumu jen na určitý 

druh trestných činů.21 V současné době probíhá viktimologické šetření také v rámci 

výzkumu strachu ze zločinu, pocitu bezpečnosti občanů a důvěry ve státní instituce.  

Od viktimologie kriminologické je třeba odlišovat viktimologii kriminalistickou, 

která je poměrně samostatným oborem a je také předmětem zájmu této práce. 

Kriminalistická viktimologie zkoumá oběť trestného činu jako zdroj informací o 

trestném činu, jako nositele a původce stop, zkoumá její roli při oznamování a 

následném objasňování trestného činu. Poznatky obecné viktimologie tak aplikuje pro 

vyšetřovací praxi.22 

                                            

20 MUSIL, J. Metodologické problémy výzkumu obětí trestných činů. In: KULÍŠKOVÁ, K. (ed.) 

K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České republice. Sborník příspěvků 

z konference. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. s. 34 – 38. 
21 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4. 
22 tamtéž 
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3 Role oběti ve vyšetřování trestných činů 

V centru zájmu kriminalistiky stojí oběť jako objekt kriminálního útoku. Oběť svým 

chováním ovlivňuje průběh útoku, podílí se na vzniku stop a také řadu stop sama na 

sobě nese. Jenom skrze její oznámení se často orgány dozvídají, že vůbec k trestnému 

činu došlo. Díky paměťovým stopám (viz dále) je také oběť nezastupitelná v roli 

svědka. Přesto bývá někdy role oběti v praxi podceněna, přestože následkem takového 

podcenění může být ukončení trestního stíhání a nepotrestání pachatele.23 

3.1 Oznámení trestného činu 

Ještě před zahájením samotného vyšetřování hraje oběť trestného činu významnou roli 

jako oznamovatel činu. Případné neoznámení trestného činu může způsobit, že trestný 

čin nikdy nevyjde najevo. Neoznámené trestné činy tvoří značnou část latentní 

kriminality.24 Podle Válkové se policie dozví o 30 – 40 % spáchaných trestných činů, 

v případě násilných incidentů a sexuálních útoků je číslo ještě nižší.25 

O tom, zda oběť trestný čin oznámí, rozhoduje řada okolností. Neoznámení 

může způsobit skutečnost, že si oběť není vědoma, že se stala obětí trestného činu, 

neboť se jedná například o dítě nebo osobu s mentálním handicapem. Oběť také může 

být prožitým útokem příliš traumatizována, než aby byla oznámení schopna.26 

K rozhodnutí trestný čin neoznámit může přispět i předchozí špatná zkušenost s policií, 

ať již přímá nebo zprostředkovaná. Ve chvíli, kdy se oběť rozhoduje, zda učiní 

oznámení, pravděpodobně posuzuje případné zisky a ztráty takového jednání. Na straně 

možných ztrát stojí zejména předsvědčení, že policie stejně nebude schopna trestný čin 

vyšetřit, neochota být vtažen do vyšetřování a ztrácet čas plněním řady nepříjemných 

                                            

23 MAREŠOVÁ, A.; MARTÍNKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. Kriminalistika, 

2009, č. 1, s. 42-55. 
24 tamtéž 
25 VÁLKOVÁ, J. Několik úvah nad viktimologickými výzkumy. In: MUSIL, J.; VANDUCHOVÁ, M. 

(ed.) Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha : Codex Bohemia, 1998, s. 278 an. 80-85963-68-

X. 
26 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4.  
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úkolů, ať už na policejní stanici nebo před soudem. Některé oběti mohou být rovněž 

motivovány obavou, že v průběhu vyšetřování vyjde najevo jejich vlastní nemorální 

nebo dokonce nelegální chování. V případě, že mezi pachatelem a obětí existuje blízký 

vztah, oběť často ani o pachatelovo potrestání nestojí, nebo se strachuje, že potrestání 

bude příliš přísné.27 Na druhé straně představuje oznámení trestného činu pro oběť i 

možný zisk, zejména možnost spravedlivé odplaty zajištěné prostřednictvím oficiálních 

orgánů. Pokud vznikla oběti škoda na majetku, je možné, že jí bude kompenzována, 

odcizené věci mohou být nalezeny a vráceny, nebo škodu nahradí pojišťovna. Oběť 

navíc může zažívat pozitivní pocity spojené s tím, že oznámením činu splnila svou 

občanskou povinnost a podílí se na zjednání spravedlnosti. 28 

Karmen uvádí, že přispívajícím faktorem je také věk, pohlaví a sociální 

postavení. Mladší osoby mají nižší tendenci trestné činy oznamovat, muži oznamují 

méně často než ženy. Osoby s nižším příjmem oznamují majetkové trestné činy méně, 

než osoby s příjmy vyššími.29 

Přestože, jak bylo výše ilustrováno, faktorů, které ovlivňují oběť v rozhodování, 

zda trestný čin oznámí, je celá řada a liší se případ od případu, lze vysledovat určité 

univerzální vzorce: „Obecně lze říci, že oběti spíše oznamují delikty, při nichž utrpí 

fyzické zranění nebo značnou hmotnou škodu (zde přihlíží i k tomu, zda jsou pojištěni). 

Více oznamují delikty, u nichž je reálná šance na dopadení pachatele. Policie se častěji 

dovídá o dokonaných skutcích než o pokusech; spíše o násilných incidentech než o 

drobnějších krádežích. Policie se tudíž dozví spíše o těch nejzávažnějších trestných 

činech než o méně závažných.“30 

                                            

27 KARMEN, A. Crime Victims, An Introduction to Victimology. Pacific Grove : J' Brooks/ Cole, 1984. 

269 s. 
28 tamtéž 
29 tamtéž 
30 VÁLKOVÁ, J. Jak je u nás bezpečně? Hlavní výsledky výzkumu obětí trestných činů v ČR. In: 

KULÍŠKOVÁ, K. (ed.) K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České 

republice. Sborník příspěvků z konference. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. s. 

11 
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Množství neoznámených trestných činů je rovněž ukazatelem důvěry v policejní 

orgány. Ta je v České republice relativně nízká – výzkum katedry sociologie  FF UK 

prováděný v roce 1995 ukázal, že s prací policie je v Praze spokojených 24 % 

respondentů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci shledal v roce 1996 

spokojenost s prací policie u 19 % respondentů. (Pro srovnání: S prací policie bylo 

spokojeno asi 77 % obyvatel USA, 56 % obyvatel Francie a 55 % obyvatel Rakouska a 

Švýcarska.)31 Bylo by jistě potřebné provést podrobnější výzkum, který by cílil na 

zjištění příčin této nespokojenosti, jehož výsledky by bylo možné využít ke zkvalitnění 

práce policejních orgánů. 

Jen na okraj uveďme ještě význam oznámení trestného činu pro prevenci 

kriminality: Čím více informací o trestné činnosti bude k dispozici, tím lépe ji můžeme 

analyzovat a získat větší množství dat potřebných k účinnému směřování kriminální 

prevence. Nezanedbatelný je rovněž význam pro odstrašení potenciálních pachatelů – 

„budou-li trestné činy dostatečně oznamovány a pachatelé včas dopadeni a potrestáni, je 

to nejúčinnější prevence, kterou si umíme představit“32. 

Z kriminalistického hlediska je žádoucí, aby oběť učinila oznámení o trestném 

činu co nejdříve. Čím více času uplynulo od trestného činu, tím je vyšetřování těžší, 

neboť ubývá na kvalitě stop, dochází k vyhasínání paměťových stop u případných 

svědků, pachatel má více času na zahlazení stop či na útěk. Oběť se však těsně po činu 

nachází právě ve fázi zhodnocování možných ztrát a přínosů, může prožívat silný 

vnitřní konflikt, může být značně traumatizována a nějakou dobu trvá, než se 

k oznámení trestného činu odhodlá. „Samotný fakt pozdního oznámení nelze proto 

apriorně hodnotit jako neklamný příznak jeho nepravdivosti; takové pozdní oznámení je 

ovšem třeba zvlášť důkladně prověřovat a zejména osvětlit důvody prodlení.“33 

                                            

31 ZAPLETAL, J. Strach ze zločinu a jeho některé souvislosti. In: MUSIL, J.; VANDUCHOVÁ, M. (ed.) 

Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha : Codex Bohemia, 1998. s. 330 an.  
32 KOUBOVÁ, E. Význam obětí pro vyšetřování trestného činu a prevenci kriminality. In: 

VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 50. 
33 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
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3.1.1 Problematika sekundární viktimizace 

Způsobování újmy oběti nemusí skončit v okamžiku dokonání trestného činu. 

V působení újmy může nadále pokračovat pachatel (který například oběť soustavně 

přemlouvá, aby nepodávala trestní oznámení), média, ale také blízké okolí svým 

nevhodným chováním. Často se bohužel na dalším zatěžování či dokonce zraňování 

oběti podílejí také orgány činné v trestním řízení. Hovoříme o tzv. sekundární 

viktimizaci.34 

Pojem sekundární viktimizace poprvé použil L. Luhman v roce 1969. Luhman 

rozlišil dvě koncepce spravedlnosti: spravedlnost procedurální a spravedlnost 

distributivní. Procedurální spravedlnost souvisí s procesy směřujícími k rozhodnutí ve 

věci. Oběť trestného činu se tedy s procedurální spravedlností setkává v průběhu 

trestního řízení, kdy vnímá a hodnotí, jak je přistupováno k její výpovědi, zda je jí 

zajištěna důstojnost, zda je jejím návrhům věnována pozornost atd. Distributivní 

spravedlnost je pak spravedlnost samotného rozhodnutí, vyřízení věci. Výzkumy 

ukazují, že procedurální spravedlnost vnímají lidé jako důležitější. Rozhodnutí soudu, 

se kterým se oběť neztotožňuje, tedy přijme snáze, než pocit, že vyšetřování 

neprobíhalo korektně.35 

Újma, která může být sekundární viktimizací oběti způsobena, může být 

psychická nebo sociální (zejména poškození pověsti). Vzhledem k zaměření této práce 

ponechme stranou sekundární viktimizaci způsobenou okolím a médii a soustřeďme se 

na sekundární viktimizaci v průběhu vyšetřování a trestního řízení. 

Policie je prvním orgánem, se kterým se oběť trestného činu setkává. A již 

během tohoto prvního setkání hrozí, že dojde k poškození oběti nevhodným jednáním. 

K tomu může dojít v situaci, kdy policie odmítá nahlížet na dotyčného jako na oběť, 

například odmítá přijmout trestní oznámení nebo vyjádří pochybnost, zda k trestnému 

                                            

34 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 528 s. ISBN 80-

86432-08-4.  
35 ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka 

pro pomáhající profese. Praha : Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. 



 22 

činu vůbec došlo.36 Oběť samozřejmě očekává, že policie přijme její verzi událostí, 

policisté však před sebou vidí zatím jen „možnou“ oběť, neboť spáchání trestného činu 

dosud nebylo prokázáno. Důvodem odmítnutí může být také obava, že čin nebude 

objasněn a dojde k zhoršení statistik objasněnosti, a proto raději čin klasifikuje jako 

přestupek. Tím se oběť cítí pochopitelně dotčena.37  

Ještě závažnější dopad může mít na oběť situace, kdy je ze strany policie přímo 

obviněna (nebo je jen naznačeno), že oznámení není pravdivé. Pocit křivdy na straně 

oběti může vyvolat i jen důrazné nebo nevhodně podané upozornění na trestnost křivé 

výpovědi nebo netaktní vedení výslechu. Policisté se s inscenovaným oznámením jistě 

v praxi setkávají, není však nutné tuto vyšetřovací verzi oběti předkládat.38 

Pod zvláště velkým tlakem se ocitají policisté, kteří přijíždějí na místo činu 

bezprostředně po jeho spáchání. Oběť nacházející se ve velkém stresu, zmítaná pocity 

bezmoci, strachu a rozčilení očekává psychickou podporu a útěchu. Někteří policisté se 

však snaží přistupovat k oběti bez emocí, rutinně, aby ochránili svou vlastní psychiku.39 

Jakkoli je tento přístup pochopitelný, je třeba, aby byl jeho výskyt eliminován, nejlépe 

zavedením příslušného výcviku policistů. Oběť se v dané chvíli nachází v krizi, je tedy 

vhodné nechat s ní jednat policistu vyškoleného v krizové intervenci.40 

Nežádoucí je také nucení oběti k výpovědi, i když si nepřeje figurovat ve věci 

jako svědek. Častým důvodem takového přístupu může být její blízký vztah 

                                            

36 MUSIL, J. Oběť v roli svědka (riziko sekundární viktimizace). In: VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K 

problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 43 - 50. 
37 KARMEN, A. Crime Victims, An Introduction to Victimology. Pacific Grove : J' Brooks/ Cole, 1984. 

269 s. 
38 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
39 KARMEN, A. Crime Victims, An Introduction to Victimology. Pacific Grove : J' Brooks/ Cole, 1984. 

269 s. 
40 FISHER, B. S.; LAB, S. P. (eds): Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Vol. 2 

Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc., 2010. 1224 s. ISBN 978-1-4129-6047-2. 
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k pachateli.41 Na tuto situaci je pamatováno v trestním řádu, konkrétně v § 100, který 

stanoví možnost odepřít výpověď příbuznému poškozeného. Jedná se o příbuzného 

v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, osvojence, manžela, partnera a druha. Podle 

odstavce 2 téhož paragrafu je svědek oprávněn odepřít výpověď , jestliže by tím 

„způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, 

svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako 

újmu vlastní“. To však bohužel nebrání policii na oběť případně naléhat, aby tohoto 

práva nevyužila. Jedná se o právo, nikoli o povinnost. Orgán činný v trestním řízení 

k němu nepřihlíží z úřední povinnost, pouze pokud jej oprávněný využije a výslovně to 

vyslýchajícímu sdělí.42 Vedle toho upravuje tuto problematiku ještě § 163a, který 

vyjmenovává trestné činy, pro jejichž stíhání je třeba souhlasu poškozeného, je-li tento 

ve vztahu k pachateli osobou oprávněnou odepřít výpověď. Takový souhlas může podle 

odstavce 3 § 163a poškozený vzít zpět až do té doby, než se odvolací soud odebere 

k závěrečné poradě, nemůže však znovu udělit souhlas jednou odepřený. Policejní 

orgány mohou nabýt dojmu, že stíhání trestné činnosti, jakožto zájem státu, je 

nadřazeno zájmům oběti, a na oběť vyvíjet nátlak, aby se stíháním souhlasila, nebo aby 

vypovídala jako svědek. Takové jednání však může vést k sekundární viktimizaci 

oběti.43 

Od podání svědectví může odrazovat oběť také obava, že vyjde najevo její 

vlastní nemorální nebo „nesprávné“ jednání, které mohlo hrát určitou roli v motivaci 

pachatele. Oběť znásilnění se například bojí přiznat, že s pachatelem před činem 

flirtovala. V takové situaci je vhodné oběť upozornit, že taková okolnost je častá, že 

oběť v predeliktní fázi takřka vždy hraje určitou roli, a zmenšit tak pocit spoluviny, 

                                            

41 MUSIL, J. Oběť v roli svědka (riziko sekundární viktimizace). In: VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K 

problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 43 - 50. 
42 ŠÁMAL, P.; KRÁL, V.; BAXA, J.; PÚRY, F. Trestní řád. Komentář. 1. díl (§ 1 až 179). 3. vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2001. 1020 s. ISBN 80-7179-473-2. 
43 MUSIL, J. Oběť v roli svědka (riziko sekundární viktimizace). In: VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K 

problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 43 - 50. 
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který oběť zažívá.44 Vyšetřující orgán samozřejmě směřuje k objektivnímu zjištění 

skutečnosti, měl by však postupovat s taktem a šetřit osobnost oběti.  

Zvlášť citlivě je třeba postupovat při samotném výslechu. Musil uvádí příklady 

chování vyslýchajícího, které mohou přispět k sekundární viktimizaci: netaktní, 

necitlivý a lhostejný přístup k oběti, nevhodné mentorování, opakované výslechy, 

dlouhou dobu trvající výslechy, nedůvěra k výpovědím obětí, konfrontace oběti 

s obviněným.45  

Přestože každá oběť se chová jinak a okolnosti případů se liší, existuje několik 

zásad pro jednání s obětí trestného činu. Na prvním místě je to respektování práva oběti 

na informace. Značná část obětí jedná poprvé v životě s orgány činnými v trestním 

řízení, je poprvé v životě vyslýchána, poprvé v životě u soudu. Čím více informací oběť 

dostane, tím jistěji se může v těchto neznámých situacích cítit. Orgány by měly oběti 

informovat zejména o jejich právech, o průběhu trestního řízení a o programech 

pomoci, které jsou pro oběti trestných činů k dispozici. Oběť potřebuje také zajistit 

bezpečí, jak psychologickými prostředky, neboť její pocit bezpečí byl trestným činem 

narušen, tak i fakticky, aby nedošlo k jejímu zastrašování pachatelem. K oběti je třeba 

přistupovat s důvěrou. Pokud je oběť vyslýchána opakovaně, jsou jí kladeny stále tytéž 

otázky, může nabýt dojmu, že se jí vyslýchající snaží „nachytat“, protože jejím 

tvrzením nevěří. Rovněž otázky, které se netýkají přímo trestného činu, mohou na oběť 

působit jako příznaky nedůvěry k její osobě. „Zejména u otázek, které míří do 

soukromých a intimních sfér, je třeba vážit jejich nezbytnost. Vždy je nutné objasnit 

oběti, proč je pro věc důležité, aby se k takovým otázkám vyjádřila.“46 Nezbytné, i když 

bohužel často opomíjené, je při jednání s obětí vcítění se do oběti. Příprava na jednání s 

obětí by proto měla být důležitou součástí základní odborné přípravy policistů. I ten, 

kdo takovou přípravou neprošel, by však měl při jednání s oběti trestného činu 

postupovat citlivě a empaticky a mít stále na paměti, že oběť trestný čin nespáchala. 

                                            

44 KOUBOVÁ, E. Význam obětí pro vyšetřování trestného činu a prevenci kriminality. In: 

VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 50 – 53. 
45 MUSIL, J. Oběť v roli svědka (riziko sekundární viktimizace). In: VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K 

problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 43 - 50. 
46 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha : Eurounion, 1998. ISBN 80-85858-70-3. s. 126. 
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3.1.2 Problematika falešných oznámení 

Policejní orgány se občas setkávají s falešnými oznámeními nebo zinscenovanými 

trestnými činy. Zejména u pojišťovacích podvodů se jedná o jev nikterak výjimečný.47 

Předstírající oběť je ostatně jedním z typů obětí podle Mendelsohna. Motivy takového 

jednání mohou být různé – touha po finančním zisku, touha po pozornosti, pomsta, 

snaha o zakrytí vlastního nelegálního jednání nebo třeba snaha zajistit si alibi.48 V očích 

veřejnosti je rozšířena představa o vymyšlených oznámeních znásilnění nebo 

pohlavního zneužívání. Přispívá k tomu patrně časté zobrazování ve filmech, knihách či 

televizních seriálech. Na druhé straně stojí potřeba oznámení skutečně důkladně 

prověřit, neboť podezření z takového činu má pro podezřelého závažné následky 

v rodinném i pracovním životě. Ještě v průběhu 80. let 20. století byly osoby oznamující 

znásilnění v USA automaticky podrobeny testu detektorem lži. Vzhledem k tomu, že 

výsledky takového testu jsou značně nespolehlivé, byla tato praxe na žádost organizací 

hájících práva žen zrušena.49 

Při posuzování pravdivosti oznámení můžeme vycházet z obecných kritérií pro 

posuzování věrohodnosti výpovědi. Jako tato kritéria je možno použít tři skupiny 

kvitérií: osobnost oznamujícího, zda má oznamující motivaci k podání falešného 

oznámení a kritéria pro posouzení samotné výpovědi. Při tom posuzujeme složku 

verbální, tedy obsah dané výpovědi a způsob sdělování, a složku nonverbální, přičemž 

verbální kriteria považují odborníci za spolehlivější. U obsahu výpovědi se můžeme 

zaměřit na přítomnost několika kriterií. Prvním kritériem je množství detailů, které se v 

líčení vyskytují; uvedení zdánlivě podružných detailů svědčí pro věrohodné oznámení. 

Dalším kritériem může být individuálnost – skutečná oběť vylíčí okolnosti s řadou 

originálních detailů, výroků nebo citových prožitků. Také pokud popisuje děj, například 

jednání pachatele, jehož smysl není oznamující osobě jasný, je to jedním z příznaků 

                                            

47 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
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věrohodnosti. Z dalších kritérií, kterých je celá řada, můžeme uvést ještě zmiňování 

asociací, které se v průběhu činu objevily v hlavě oběti, nebo rozšiřování o další 

podrobnosti při opakované výpovědi.50 

Vedle falešného oznámení se můžeme v praxi setkat také s tím, že oběť sice 

oznamuje trestný čin, ke kterému skutečně došlo, zveličuje však újmu, kterou utrpěla, a 

naopak zmenšuje míru svého zavinění v predeliktní fázi. Proto je třeba výpověď oběti 

kriticky posoudit stejně jako ostatní důkazy51, je však při tom třeba postupovat taktně a 

mít na paměti citlivé postavení oběti.  

3.2 Oběť trestného činu jako nositel stop 

Kriminalistické stopy stojí ve středu zájmu moderní kriminalistiky. Základ pro studium 

stop tvoří teorie vzájemného působení, někdy také zvaná teorie odrazu. Tato teorie učí, 

že při vzájemném působení dvou nebo více objektů dochází ke vzájemnému předávání 

informací o těchto objektech. Aby se jednalo o stopu v kriminalistickém smyslu, musí 

splňovat tři podmínky: musí souviset s kriminalisticky relevantní událostí, musí 

existovat alespoň od svého vzniku do zjištění a musí být vyhodnotitelná současnými 

kriminalistickými metodami a prostředky.52 Z výše uvedeného dojdeme k definici stopy 

jako změny „v materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka, která souvisí příčinně, 

místně nebo časově s kriminalisticky relevantní událostí, je zajistitelná a využitelná 

současnými metodami, prostředky a postupy”53. U mnohých změn nemusí být na první 

pohled patrné, zda se jedná o stopu. U jiných změn je jejich souvislost s kriminalisticky 

relevantní událostí ihned zřejmá. Proto je na místech kriminalisticky relevantních 

událostí třeba zajistit změny všechny a následně je vyhodnotit z hlediska relevance. Z 

toho důvodu je podstatné vymezit, co je chápáno jako kriminalisticky relevantní 

událost. Jedná se o šest skupin událostí: trestné činy, přestupky a jiné správní delikty, 

sebevraždy, náhlá úmrtí, nešťastné náhody a působení přírodních sil. V případě 
                                            

50 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha : Eurounion, 1998. 256 s. ISBN 80-85858-70-3. 
51 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
52 PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2001. 746 s. 

ISBN 80-7204-194-0. 746 
53 tamtéž, s. 70 
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sebevražd, náhlých úmrtí, nešťastných náhod a působení přírodních sil je úkolem 

kriminalistického zkoumání vyloučit, že šlo o trestný čin. Ve chvíli, kdy je toto 

prokázáno, kriminalistický zájem končí.54 

Každá kriminalistická stopa má svého materiálního nositele. U stop v živé a 

neživé přírodě jsou to různé materiální objekty, u stop existujících ve vědomí člověka je 

to šedá kůra mozková a v ní probíhající biochemické změny paměťových buněk. 

Informace uchovaná prostřednictvím kriminalistické stopy může mít vnější nebo vnitřní 

formu (např. stopa pneumatiky vs. složení biologické stopy).55 

Každá stopa má kriminalisticko technický a kriminalisticko taktický význam. 

Kriminalisticko technický význam spočívá v tom, že pomocí stopy je možné 

identifikovat původce konkrétní stopy (osobu, zvíře nebo věc). Ne každá stopa však 

kriminalisticko technický význam má. Kriminalisticko taktický význam spočívá v 

informacích o osobách, které se podílely na kriminalisticky relevantní události, 

získaných ze stopy. „Pečlivým vyhodnocením kriminalisticko taktické hodnoty 

kriminalistických stop lze usuzovat na to, zda pachatel místo činu znal, zda měl 

potřebné technické, příp. jiné znalosti a schopnosti potřebné k překonání různých 

překážek, zda se na své jednání připravoval, zda měl společníky, jak se choval na místě, 

co bylo předmětem jeho zájmu a další kriminalisticky relevantní informace.”56 

Kriminalisticko taktický význam nese každá stopa. 

Kriminalistické stopy in natura jsou původním věcným důkazem. Všechny kopie 

stopy (např. fotografie nebo odlitky) jsou důkazem odvozeným. Kopie stopy jsou v 

kriminalistice poměrně časté, zejména u stop na objemných předmětech, které není 

možné snadno přemisťovat (vozidlo, vozovka, nábytek).57 
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Existuje řada kritérií, podle nichž je možné kriminalistické stopy dělit. Základní 

dělení je na stopy materiální a stopy paměťové. Stopy materiální vznikají na objektech 

živé a neživé přírody. Stopy paměťové vznikají ve vědomí člověka. Tyto dvě základní 

skupiny je možné ještě dále rozdělit. Materiální stopy můžeme rozdělit podle toho, jaké 

informace obsahují, do těchto čtyř skupin:  

a) stopy obsahující informaci o struktuře vnější stavby objektů (např. stopy 

balistické, trasologické nebo daktyloskopické) 

b) stopy obsahující informaci o struktuře vnitřní stavby objektů (např. stopy 

chemické, biologické nebo pyrotechnické) 

c) stopy obsahující informaci o funkčních a dynamických vlastnostech a návycích 

(např. stopy chůze, hlasu nebo ručního písma) 

d) stopy obsahující sdruženou informaci o vlastnostech objektu (např. 

daktyloskopická stopa vytvořená krví).58 

Paměťové stopy můžeme dělit podle lidských smyslů, jejichž prostřednictvím 

stopa vznikla, nebo podle doby jejich uchování v paměti (stopa krátkodobá, 

střednědobá, dlouhodobá). 

Oběť trestného činu může být nositelem stop fyzických a psychických a jako 

taková je cenným zdrojem důkazů. Stopy jsou v tomto případě změny vlastností oběti a 

mohou vznikat buď přímým působením pachatele, nebo v rámci různých jevů 

doprovázejících trestný čin.59 

Oběť je způsobilá nést všechny výše uvedené druhy fyzických stop. Jestliže 

došlo k fyzickému kontaktu s pachatelem, je možné, že oběť nese cenné 

daktyloskopické stopy (Daktyloskopickou stopou „rozumíme všechny otisky a vtisky 

prstů, dlaní a bosých nohou, které odrážejí informaci o povrchové struktuře odrážejících 
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částí lidského těla a byly způsobeny činností, mající příčinný, místní, časový a jiný 

vztah k objasňované události”60.) Získání těchto cenných stop je však podmíněno 

včasným oznámením ze strany oběti, neboť daktyloskopické stopy přímo na těle oběti 

dlouho nevydrží. Stejná je situace v případě biologického materiálu lidského původu, 

který může nést oběť na těle, oblečení nebo osobních věcech. Nejčastěji se jedná o krev, 

sliny, pot, ejakulát, vlasy nebo chlupy. Pro určité druhy trestných činů bývají typické 

určité druhy biologických stop. Nalezený biologický materiál může po bližší specifikaci 

přinést důležité informace, přestože většinou nevede k přesné identifikaci člověka. 61  

Velký význam má oběť jako nositel paměťových stop. Tyto stopy vznikají ve 

vědomí člověka prostřednictvím smyslů. Oběť je často jediným svědkem trestného činu, 

a jako přímý účastník děje si velmi intenzivně zapamatovává veškeré dění.62 Přesnost 

vnímání je však silně ovlivněna emocemi, které v kritické situaci prožívá – budou to 

nejspíše úzkost a strach, případně ponížení, hněv a další. Negativní emoce způsobují 

zúžení pozornostního rozsahu a soustředění se na lokální ohnisko pozornosti. Tím 

nemusí být zrovna pachatel. Benedictová uvádí příklad výpovědi oběti znásilnění: „Jako 

bych tam ani nebyla. Bylo to jako nějaký sen, naprosto neskutečné. Ani si nepamatuji, 

jak vypadali ti chlapi, kteří to udělali, jestli byli mladí nebo staří nebo jakou měli barvu 

pleti. Pouze si vzpomínám, že jsem na nástupišti zahlédla malého chlapce s matkou 

[...].“63 

Prožívaná úzkost může vést k tomu, že i neutrální podněty jsou vnímány jako 

potenciální hrozba. Strach je přirozenou reakcí na nebezpečí, jeho smyslem je 

aktivizace organismu k boji nebo útěku. Fyziologické pochody související s prožíváním 

strachu se liší podle toho, zda člověk cítí, že může situaci ovlivnit, nebo předpokládá, že 
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nemá žádnou kontrolu a v dané situaci je bezmocný. V bezvýchodné situaci tělo 

produkuje pouze adrenalin, v situaci s možným řešením také noradrenalin spojovaný s 

prožíváním vzteku.64 

Koncentrace pozornosti a prožívané emoce mají také vliv na proces 

zapamatování. Oběť v silném rozrušení může nejen vnímat nepřesně, nepřesné a 

neuspořádané bude i ukládání informací do paměti.65 To je třeba mít stále na paměti při 

posuzování výpovědi oběti. Prožité trauma má často za následek nutkavé vzpomínky na 

trestný čin, čímž dochází k fixaci v paměti.66 Přesto však postupem času dochází k 

vyhasínání paměťových stop a vzpomínání se s přibývajícím časem jeví obtížnější. 

Forenzní psychologie popisuje podmínky, za nichž se paměťový výkon zlepší či naopak 

zhorší. Porada a Straus uvádějí příklad výzkumu uskutečněného Poolem a Whitem67: 

„Pokusná osoba byla nejdříve uvedena do místnosti asistentkou a vyzvána, aby 

nakreslila určitý obrazec. Zatímco kreslila, vstoupil do místnosti asistent – muž, odebral 

pokusné osobě tužku. Pak způsobil potyčku s asistentkou, které zkroutil ruku. V roli 

pokusných osob se střídaly děti (věk 4 až 8 let) a dospělí. Varioval se i časový interval 

pro dotazování (okamžitě po incidentu, týden poté, dva roky poté). Zatímco 

bezprostředně po incidentu byli dospělí i děti schopni přesně vylíčit událost, při 

výpovědích s odstupem dvou let se výrazně projevily věkové rozdíly. U 21 % dětí došlo 

k záměně pachatele a oběti, což se u dospělých neprojevilo vůbec. U dětí i dospělých se 

však vyskytoval v líčení značný úbytek různých detailů. 90 % dětí a 76 % dospělých si 

např. nevybavilo, že jim asistent sebral tužku.”68 Výzkumy prokázaly, že takřka 

neměnná v čase je schopnost poznání osob. Oběť trestného činu tak může pachatele 
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bezpečně poznat i po uplynutí delšího časového úseku po činu.69 Jednou z reakcí na 

traumatický zážitek však může být neschopnost rozvzpomenout se na určité okolnosti 

této události, jakési zamčení paměti.70 To vše je třeba mít na paměti při získávání těchto 

stop od oběti a postupovat tak, aby oběť nebyla ohrožena sekundární viktimizací (viz 

kap. 3.1.1).  

3.3 Oběť trestného činu jako původce stop 

Jak bylo zmíněno výše, oběť svým chováním ovlivňuje nejen predeliktní fázi, ale i 

samotný průběh trestného činu. Někdy stopy aktivně vytváří, např. oběť násilného 

trestného činu může pachatele zranit, poškodit mu oděv atd.71 Někdy ovlivňuje již 

existující stopy. Množství stop vytvořených nebo ovlivněných obětí se liší v závislosti 

na mnoha faktorech. Jedním z hlavních faktorů je chování oběti. Například v případě 

obětí znásilnění bylo výzkumy rozlišeno pět hlavních obranných strategií: verbální 

odpor, nekonfrontační odpor, útěk, konfrontační odpor a pasivita. Výběr strategie byl 

ovlivněn typem pachatele.72 Lze předpokládat, že fyzicky se bránící oběť zanechá více 

stop než oběť pasivní.  

Velmi častým původcem stop je oběť, která nese velkou část viktimologického 

zavinění, tzv. oběť provokující. U těchto obětí můžeme rozlišovat jejich dva typy: 

Prvním typem je oběť, která byla v predeliktní fázi útočníkem, v důsledku čehož se 

stala obětí. Tato oběť byla původcem agrese nebo příkoří vůči pachateli, zpravidla 

dlouhodobějšího rázu. Budoucí pachatel je v nevyrovnaném postavení, na budoucí oběti 

je většinou určitým způsobem závislý. Druhým typem je oběť, jejíž postavení vzhledem 

k pachateli je poměrně vyrovnané. Tato oběť se dopustí určitého jednání, které má za 

následek pachatelův útok, zpravidla vedený v afektu, v rozzuření způsobeném jednáním 

oběti. Představitelem prvního druhu provokující oběti je typicky manžel – tyran, který 

dlouhodobě vystavuje svou ženu domácímu násilí. F. Brookmanová a N. Websdale 
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popsali dva scénáře, kdy dlouhodobé násilí na ženě končí usmrcením jejího tyrana: V 

prvním případě je muž usmrcen během zápasu. Agresor je často intoxikován, napadá 

ženu intenzivněji než obvykle a ta v obavě o svůj život agresora usmrtí. V takové situaci 

je na pachateli – ženě velké množství materiálních stop v podobě zranění z předchozího 

zápasu, poškození oděvu apod. Zranění mohou být způsobena také budoucí vražednou 

zbraní, kterou nejprve agresor ženě vyhrožuje, té se ale podaří vykroutit mu ji z ruky a 

použít ji k vlastnímu útoku. Druhým scénářem je odplata za dlouhodobé násilí vůči 

pachateli, kdy se žena rozhodne usmrtit svého tyrana zpravidla ve spánku. Spící oběť 

tedy původcem stop pravděpodobně nebude.73 

Výskyt stop, jejichž původcem je oběť, je častý také u zmíněného druhého typu 

provokující oběti. V tomto typu, kde je poměr sil pachatele a oběti relativně vyrovnaný, 

může být útok následkem verbální provokace ze strany budoucí oběti, může však jít i o 

provokaci fyzickou. „Konflikt, v jehož rámci k usmrcení dochází, má zde do určité míry 

reciproční charakter, v němž se vystřídal útok a protiútok, příkoří a odplata, přičemž 

vina oběti na vzniku konfliktu a jeho eskalaci je větší než vina pachatele.“74 V takové 

situaci je oběť opět původcem fyzických stop, které mohou usnadnit vyšetřování. 

3.4 Oběť jako svědek trestného činu 

Oběť jako svědek trestného činu se nachází ve velmi citlivém postavení. Sdílí 

s vyšetřujícími orgány zájem na vypátrání a potrestání pachatele, zároveň jí však ze 

strany těchto orgánů často hrozí sekundární újma (viz kap. 3.1.1.). Oběť může být 

jediným svědkem trestného činu, její role je však ztížena tím, že událost, o níž má 

vyšetřujícím orgánům vypovídat, je pro ni traumatizující a časté vracení se k ní 

zpomaluje nezbytný proces zapomínání.75 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.1., je třeba vést výslech zvláště citlivě. 

V ideálním případě je pak výslech nejen zdrojem cenných informací, které mohou vést 
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k vyřešení celého případu, ale má i pozitivní dopad na osobu oběti. „[J]e možno 

hypoteticky připustit, že citlivě vedeným výslechem může v jednotlivých případech, je 

to závislé na psychice oběti, dojít i k částečnému psychickému zpracování zážitku, 

pocitu zadostiučinění a k uklidnění oběti, a tím ke zmenšení duševního poškození 

způsobeného trestným činem.“76 

Při výslechu oběti je nutné nezapomínat na možnost ovlivnění vzpomínek 

prožívanými emocemi (viz kap. 3.2). Kvalitu výpovědi ovlivňuje také výslechová 

situace. Největší riziko zkreslení výpovědi představují tendence k neúplnosti a tendence 

ke změně obsahu informace. Tendence k neúplnosti převažuje v monologické části 

výslechu – vyslýchaný vynechává některé informace, např. proto, že je považuje za 

nedůležité, nebo si na ně v dané chvíli nevzpomene. Oběť může rovněž vynechat určité 

okolnosti, které jsou pro ni příliš traumatické, než aby o nich dovedla hovořit, nebo se 

za nějaké okolnosti stydí. Tendence ke změně obsahu informace je častější u dialogové 

části výslechu. Vyslýchaný informaci nejčastěji pozměňuje nahrazováním, 

vylepšováním a míšením jednotlivých částí vzpomínek. K tomu může dojít zejména 

v situaci, kdy oběť pozitivně vnímá spolupráci s vyšetřujícím orgánem a nechce zklamat 

tím, že by neměla na každou otázku odpověď.77 

Vedle vlastní výpovědi může být oběť nápomocná také při dalších úkonech ve 

vyšetřování, zejména konfrontaci a rekognici. Konfrontací rozumíme specifickou formu 

výslechu, kdy osoby, které již byly vyslechnuty, ale jejich výpovědi v závažných 

okolnostech nesouhlasí, jsou postaveny tváří v tvář s cílem tyto rozpory odstranit. 

Okruh konfrontovaných osob není nijak omezen, jen u osoby mladší 15 let nebo u 

mladistvého obviněného smí být prováděna jen výjimečně a u svědka, jehož totožnost je 

utajena, nesmí být prováděna vůbec. Konfrontaci tedy může být podrobena i oběť.78 
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Konfrontace se provádí v řízení před soudem, lze ji však provést i v přípravném řízení, 

pokud lze očekávat, že přispěje k objasnění věci a téhož cíle nelze dosáhnout jinými 

prostředky. Samotná konfrontace probíhá tak, že jsou osoby nejprve poučeny podle 

svého procesního postavení, je prověřeno, zda se osoby znají, a jsou jim vyjasněny 

jejich osobní vztahy. Poté jsou pokládány otázky, jejichž cílem je vyjasnit existující 

rozpory ve výpovědích. Při odpovědích na otázky si konfrontované osoby musí hledět 

do očí. Po odpovědi jedné osoby se k ní druhá osoba vyjádří. Na závěr může 

vyslýchající dovolit konfrontovaným klást si otázky navzájem.79 Z uvedeného vyplývá, 

že setkání s pachatelem v rámci konfrontace může být pro oběť velmi nepříjemné. 

Konfrontace „sama o sobě představuje pro konfrontované osoby vytvoření náročné 

životní situace, nesoucí v sobě prvky sugestivního ovlivňování jednoho 

konfrontovaného druhým. Domníváme se, že provedení konfrontace nese v sobě i prvek 

psychologického nátlaku.“80 Je proto třeba k tomuto úkonu přistupovat pouze tehdy, je-

li to nezbytně nutné, a věnovat velkou pozornost přípravě oběti na setkání s pachatelem. 

Jednou ze základních zásad provádění konfrontace je ostražitost. Je třeba sledovat, zda 

se konfrontované osoby nesnaží o domluvu mezi sebou, v případě konfrontace oběti a 

pachatele je však důležitější sledovat, zda se pachatel nechystá oběť například 

napadnout. Při každém takovém náznaku je vhodné konfrontaci ihned ukončit.81 

U dalšího úkonu, při kterém může být oběť vyšetřujícím orgánům nápomocna, 

při rekognici, je možné zvolit skrytou formu, při níž se oběť s pachatelem přímo 

nesetká. Jedná se o opětovné poznání již dříve vnímaného objektu s cílem určení jeho 

totožnosti.82 V případě oběti trestného činu se bude často jednat o rekognici osoby, tedy 

možného pachatele. Ten, kdo má osobu poznat, se před rekognicí vyslechne o 

okolnostech, za nichž osobu vnímal, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž je ji 

možno poznat. Poté je mu osoba ukázána mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně 
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neodlišují. Osoba, která má být poznána, je vyzvána, aby se zařadila na libovolné místo 

mezi tyto osoby. Pokud je osoba poznávána podle hlasu, hovoří v libovolném pořadí 

mezi dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi. Rekognici je možné provést 

i tak, aby se poznávající osoba nesetkala s poznávanou, tedy například pomocí 

jednocestného zrcadla. Osoby drží čísla a poznávající osobě je poskytnut dostatek času, 

aby určila, pod kterým číslem je osoba ztotožňovaná. V případě skryté rekognice tento 

závěr nemusí vyslovit v přítomnosti poznávaných osob, je však doporučeno učinit jej 

v přítomnosti obhájce obviněného nebo nezúčastněné osoby, aby se předešlo 

případnému zpochybnění výsledku rekognice.83 
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4 Pomoc obětem trestných činů 

S rostoucím odborným zájmem o oběti trestných činů (viz kap. 2) se objevila rovněž 

snaha o uzákonění určitých forem pomoci obětem. Oběť trestného činu potřebuje 

zejména pomoc psychologickou, sociální, právní a finanční. Přestože každá oběť 

trestného činu je jiná a každá má specifické potřeby, tyto druhy pomoci by měly být 

každé oběti k dispozici, a zůstává jen na ní, zda a které z nich využije. V České 

republice byla komplexní úprava pomoci obětem přijata teprve v loňském roce, nový 

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o 

obětech trestných činů) vstoupil v platnost 1. 1. 2013 a nabyde účinnosti v průběhu 

tohoto roku. 

4.1 Psychologická pomoc 

Oběť trestného činu prodělala trauma, které se může zásadním způsobem podepsat na 

její psychice a zanechat i trvalé následky, nedostane-li se jí odborné pomoci. Důležité je 

včasné poskytnutí pomoci, nejlépe okamžitě po trestném činu. Proto se v současné době 

rozvíjí tzv. psychologická neodkladná péče. V rámci této péče rozlišujeme dvě oblasti: 

první psychologickou pomoc poskytnutou odborníky okamžitě po traumatizující 

události přímo na místě tísně a následnou terapii akutního traumatu, která začíná 

několik dní po události a pokračuje po dobu několika týdnů.84 Poté je k dispozici 

následná psychologická péče např. v podobě terapeutických programů pro oběti 

konkrétních trestných činů. Poskytovat psychologickou a sociální pomoc mohou 

právnické osoby, které získají akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Akreditované 

subjekty získávají nárok na dotaci ze státního rozpočtu. Podmínky udílení akreditace 

stanoví nový zákon o obětech trestných činů. Tyto akreditované subjekty jsou podle 

zákona povinny: Poskytnout oběti bezplatně odbornou pomoc a právní informace, 

poskytnout oběti informace o dostupných službách, o právech oběti, o právech 

poškozeného a o průběhu trestního řízení, vést evidenci obětí a dodržovat standardy 

kvality služeb stanovené prováděcím právním předpisem. Na dodržování těchto 

standardů má dohlížet Ministerstvo spravedlnosti. Vedle toho také nový zákon ukládá 

                                            

84 ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka 

pro pomáhající profese. Praha : Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. 
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ministerstvu povinnost vést registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Registr 

bude veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. 

4.2 Sociální služby 

V řadě zemí fungují propracované modely poskytování sociální pomoci obětem 

trestných činů. V USA jsou například sociální pracovníci k dispozici přímo na 

některých policejních služebnách. V České republice fungují nevládní organizace, které 

sociální služby obětem trestných činů poskytují, nejedná se však o žádný funkční 

propracovaný systém. Poskytování sociálních služeb a služeb sociální prevence je 

upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nový zákon o obětech 

umožňuje subjektům oprávněným k poskytování těchto služeb na základě zákona o 

sociálních službách podat žádost o zapsání do registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů. Tyto subjekty nemají nárok na stejné dotace jako subjekty akreditované 

podle zákona o obětech trestných činů, ale na dotace podle zákona upravujícího 

poskytování sociálních služeb. 

4.3 Právní pomoc 

Bílý kruh bezpečí o. s. uskutečnil v roce 2003 malý průzkum, kdy se prostřednictvím 

dotazníku rozeslaného 25 obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc této 

organizace, snažil porovnat potřeby obětí s realitou poskytovaných služeb. 81 % 

respondentů (z 25 se vrátilo 21 vyplněných dotazníků) uvedlo jako největší problém po 

činu bezmoc, neadekvátní reakci profesionálů a neinformovanost o právech obětí. Nový 

zákon o obětech trestných činů obsahuje ve své druhé hlavě práva obětí. Jedná se o tato 

práva: právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před 

hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou 

újmou a právo na peněžitou pomoc. Oproti dosavadní úpravě jsou všechna tato práva 

zakotvena nově, vyjma práva na peněžitou pomoc, kterému se dosud věnoval zvláštní 

zákon.  

V § 8 tohoto zákona nalezneme taxativní výčet informací, které je policejní 

orgán povinen oběti bez žádosti předat. Tyto informace musí oběti předat písemně a 

zákonem vymezenou část z nich také oběti ústně vysvětlit. Jedná se o informace o 

právech oběti, o subjektech, ke kterým se může obrátit s žádostí o pomoc, o tom, jak 



 38 

bude probíhat řízení atd. Dále zákon upravuje, jaké informace má oběti poskytnout 

subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, jiné orgány 

veřejné moci a zdravotnické zařízení. Díl 3 upravuje právo oběti na ochranu před 

hrozícím nebezpečím. Jedná se o situace krátkodobého ohrožení bezpečnosti oběti, 

vykázání pachatele za společného obydlí, zvláštní ochranu svědka atd. V dílu čtvrtém 

zákon umožňuje vést údaje o oběti tak, aby se s nimi mohly seznamovat pouze orgány 

činné v trestním řízení. 

Velmi významnou změnou je zakotvení práv oběti na ochranu před sekundární 

viktimizací. Tato práva pokrývají situace představující nejvážnější rizika vzniku 

sekundární újmy. Jedná se o zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou označila za 

pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede, o které 

může oběť v kterékoli fázi řízení požádat. Jedná-li se o zvlášť zranitelnou oběť a 

nevylučuje-li to povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny této žádosti 

vyhovět. Jestliže nelze žádosti vyhovět, jsou orgány povinny alespoň zabránit kontaktu 

oběti s pachatelem před započetím a po skončení prováděného úkonu. Ustanovení § 18 

má za cíl chránit oběť před necitlivým výslechem. Klást otázky směřující do intimní 

sféry oběti povoluje jen tehdy, je-li to nezbytné, a oběti umožňuje kdykoli proti 

zaměření otázky podat námitku. Oběť má také právo žádat vyslýchajícího, případně 

tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví. V případě zvlášť zranitelných obětí 

doporučuje zákon vést výslech osobou k tomu vyškolenou, v případě dětí to stanoví 

jako povinnost. Jedinou přípustnou výjimkou je situace, kdy se jedná o neodkladný 

úkon a vyškolenou osobu nelze zajistit. Výslech doporučuje zákon provádět tak, aby ho 

nebylo třeba opakovat. Je-li ho třeba opakovat, měla by ho provádět stejná osoba. 

Pokud si zvlášť zranitelná oběť nepřeje přímý vizuální kontakt s pachatelem, mělo by jí 

to být umožněno, zejména pomocí audiovizuální techniky. Velmi pozitivní novinkou je 

zakotvení práva oběti na doprovod důvěrníkem, který může pro oběť představovat 

významnou psychickou pomoc. Důvěrníkem může být jakákoli fyzická osoba způsobilá 

k právním úkonům (s výjimkou osoby v postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce 

nebo tlumočníka v trestním řízení). Důvěrník může oběť doprovázet ke všem úkonům v 

trestním řízení a k podání vysvětlení. Zákon také umožňuje oběti kdykoli v průběhu 

řízení učinit písemně nebo ústně prohlášení o tom, jaký dopad měl trestný čin na její 

život. Tento institut zvaný victim impact statement je známý z některých zahraničních 
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úprav (užívá se v USA, Anglii a Walesu, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě 

a v Nizozemí85). Dává oběti možnost být slyšena. Pachatel se jeho prostřednictvím 

může dozvědět o skutečných důsledcích svého jednání a význam může mít i pro soud, 

kterému může být nápomocné při individualizaci trestu.86 

Zákon umožňuje zapsat do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

advokáta, který o to požádá a souhlasí s poskytováním pomoci obětem trestných činů 

alespoň v omezeném rozsahu bezplatně. Do registru se rovněž zapisují střediska 

Probační a mediační služby. Lze tedy doufat, že právní informace budou nyní pro oběti 

trestných činů o něco dostupnější. 

4.4 Finanční pomoc 

Újmu vzniklou oběti by měl nahradit především pachatel, ten však není vždy dopaden 

nebo není možné od něj kompenzaci vymoci, a oběť by tak nebyla odškodněna. Proto se 

v 60. letech začalo v řadě evropských států s uzákoňováním povinností kompenzace 

škody ze státních prostředků.87 Česká republika přijala zákon o poskytnutí peněžité 

pomoci obětem trestných činů v roce 1997, komplexní úpravy pomoci obětem se však 

dočkala teprve nyní přijetím Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). 

V předfeudálních a feudálních dobách bylo trestání pachatele vyhrazeno 

poškozenému nebo jeho příbuzným. Už tehdy se objevovaly určité formy kompenzace, 

například ve formě tzv. příhlavních peněz, které pachatel musel zaplatit pozůstalým po 

oběti v případě vraždy. Postupným vývojem přešel postih pachatele coby veřejný zájem 

na stát. V trestním řízení tak proti sobě stojí pachatel a na druhé straně stát. Oběť je 

                                            

85 DE MESMAECKER, V. Antidotes to injustice? Victim statements’ impact on victims’ sense of 

security. In: SHAPLAND, J. (ed.) International Review of Victimology. Vol. 18, No 2. SAGE 
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86 Česká republika. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o 
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87 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha : Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-
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zatlačena do pozadí a stává se často pouhým pramenem důkazů.88 Zájem o oběti a snaha 

o prosazení jejich práv pak nastává až v období po druhé světové válce.  

Důvodů, proč by měl újmu oběti kompenzovat stát z vlastních prostředků, je 

několik. Vycházejí z právních teorií, jakými jsou: teorie právní křivdy, teorie sociálního 

kontraktu, teorie sociálního pojištění a utilitární teorie. Teorie právní křivdy vychází z 

následující úvahy: Stát určuje pravidla chování a znemožňuje soukromou odplatu. 

Stíhání zločinců tedy bere na sebe a nese zodpovědnost za ochranu svých občanů před 

zločinem. Jestliže byl trestný čin spáchán, stát selhal. Odpůrci této teorie argumentují 

tím, že přestože stát usiluje o zabránění kriminalitě, její úplné potlačení není možné a je 

neslučitelné se zásadami svobodné společnosti.89 

Teorie sociálního kontraktu učí, že občané dávají státu určitou odpovědnost, 

kterou je zabránění zločinům. Obětem trestných činů by měl stát poskytnout pomoc 

stejně, jako ji poskytuje například sociálně slabším skupinám. Poskytnutí pomoci je 

vedle humanitárních důvodů také výrazem omluvy za to, že stát při chránění svých 

občanů selhal.90 

Teorie pojištění chápe kompenzaci ze strany státu jako určitý druh sociálního 

pojištění, na kterém se občané podílejí prostřednictvím daní.91  

Podle teorie utilitarity představuje kompenzace projev uznání za pomoc a 

spolupráci při vyšetřování a trestním řízení. Má kompenzovat náklady, které oběti v 

souvislosti s její spoluprací vznikly, vynaloženou energii, čas i vystavení stresujícím 

vlivům.92  
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V roce 1997 byl v České republice přijat Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. 

Zákonem o obětech trestných činů byla zrušena první část tohoto zákona, ostatní 

ustanovení zůstávají nadále v platnosti (tj. část druhá: Změna a doplnění některých 

zákonů a část třetí: Závěrečné ustanovení). Úprava zákona o poskytnutí peněžité 

pomoci obětem trestné činnost vychází částečně z Evropské úmluvy o odškodňování 

obětí násilných trestných činů z 24. 11. 1983. Zákon vychází z těchto principů:  

1. „stát bude poskytovat pomoc na odškodnění jen závažnější újmy na zdraví, 

neboť ta zpravidla představuje závažnou překážku toho, aby poškozený 

vlastními silami dosáhl stejných životních podmínek, jaké měl před vznikem 

újmy; 

2. stát poskytne pomoc pouze na částečné odškodnění, neboť na oběti lze důvodně 

požadovat, aby sama aktivně přispěla k odhalení, usvědčení a odsouzení 

pachatele; 

3. při stanovení výše pomoci se vychází z výše neuhrazené škody a přihlíží se k 

dalším hlediskům, jejichž smyslem je zajistit, aby peněžní prostředky byly 

poukázány především těm, kteří je vzhledem ke svému věku, pracovní 

způsobilosti a sociální situaci nejvíce potřebují; 

4. zákon obsahuje současně důvody, za nichž stát pomoc neposkytne, aby se 

předešlo jeho zneužití; 

5. pomoc má smysl, pokud bude poskytnuta co nejrychleji – proto i posuzování 

žádosti musí být co možná rychlé a jednoduché; 

6. stát má vůči oběti právo na vrácení vyplacené pomoci, pokud se oběť domohla 

odškodnění; za stanovených podmínek se stát může práva na vrácení vzdát.”93 

Tento zákon umožňoval oběti, tedy fyzické osobě, které v důsledku trestného 

činu vznikla škoda na zdraví, nebo osobě pozůstalé po oběti, která v důsledku trestného 
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činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době 

jeho smrti s ním žila v domácnosti, případně pozůstalé osobě, která v důsledku 

trestného činu přišla o živitele, žádat o peněžitou pomoc ve výši ztráty na výdělku a 

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

výživu snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela 

(případně paušální částku 25 000 Kč nebo 250 000 Kč pro pozůstalou osobu). Výši 

těchto ztrát a nákladů byla oběť povinna doložit. Žádost o poskytnutí pomoci se 

podávala u Ministerstva spravedlnosti nejpozději do jednoho roku od spáchání trestného 

činu. Obdrženou peněžní pomoc pak byla oběť povinna do pěti let ode dne, kdy jí byla 

poskytnuta, vrátit na účet Ministerstva spravedlnosti. Na základě žádosti oběti se 

Ministerstvo spravedlnosti mohlo vrácení částky vzdát, jestliže takový postup 

odůvodňovala sociální situace oběti, celková výše škody, která jí byla způsobena, a 

výše náhrady škody, kterou oběť obdržela. 

Nový zákon o obětech trestných činů upravuje poskytování peněžité pomoci v 

díle šestém. Oproti předchozí úpravě rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. O 

peněžitou pomoc tak může požádat:  

a) „oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, 

b) oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na 

zdraví, 

c) osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li 

rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem 

zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo 

osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které 

je obětí trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), 

kterým vznikla nemajetková újma.”  

Účelem poskytnuté pomoci je překlenutí sociální situace zhoršené v důsledku 

trestného činu. Peněžitá pomoc obětem trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti a dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, spočívá v úhradě 

nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné 
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služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy. Stejně jako v předchozí úpravě 

je peněžitá pomoc poskytnuta jen tehdy, jestliže nebyla nemajetková újma, škoda na 

zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem plně nahrazena. 

Zákon o obětech trestných činů umožňuje, stejně jako starý zákon o poskytnutí peněžité 

pomoci, vedle výše podle prokázané újmy také poskytnutí pomoci ve výši paušální 

částky pro jednotlivé druhy obětí. Vedle paušálních částek stanovuje zákon také 

maximální výši, kterou nemůže peněžitá pomoc přesáhnout. Výše peněžité pomoci se 

pohybuje mezi 10 000 Kč pro oběť, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, a 200 

000 Kč pro pozůstalého rodiče, manžela, partnera, dítě nebo sourozence oběti, která 

zemřela v důsledku trestného činu, jestliže tato osoba se zemřelým žila ve společné 

domácnosti, nebo pro osobu, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat 

výživu. Žádosti i nadále posuzuje Ministerstvo spravedlnosti, ve prospěch obětí byla 

prodloužena lhůta, po kterou je možné žádost podat – z původního roku na dva roky ode 

dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let 

od spáchání trestného činu. 

Někteří autoři uvádějí, že cílem finanční kompenzace je přiblížit oběť co nejvíce 

k situaci, v jaké by byla, kdyby k trestnému činu nedošlo.94 S tímto tvrzením však 

vyvstává několik otázek, zejména: Jak vyčíslíme částku, která bude schopna naplnit 

tento účel? A je vůbec možné újmu způsobenou trestným činem kompenzovat 

finančními prostředky? 

                                            

94 MULDER, J.D.W.E. How do we compensate a victim’s losses? An economic perspective. [online]. 

[cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.lider-lab.sssup.it/lider/attachments/156_Mulder%20-

%20How%20do%20we%20compensate%20a%20victim’s%20losses.pdf 
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4.5 Organizace poskytující pomoc obětem trestných činů v České 

republice 

Organizace zaměřující se na pomoc obětem trestných činů začaly v České republice 

vznikat v 90. letech. První z nich, Bílý kruh bezpečí o. s. (BKB), vznikla v roce 1991 a 

dnes je největší nestátní organizací specializovanou na pomoc obětem trestných činů. 

Na rozdíl od rozsáhlé britské organizace Victim Support, která získává údaje o obětech 

trestných činů přímo od policie, na Bílý kruh bezpečí o. s. se musí oběť obrátit sama.95 

Podle statistik BKB se na tuto organizaci obrátilo v minulém roce (2012) 1 174 obětí, 

svědků trestných činů a jejich příbuzných. Pouze 18 % z nich uvedlo, že se o organizaci 

dozvědělo od policie96. Doufejme, že s nabytím účinnosti nového zákona o obětech 

trestných činů, který ukládá policejním orgánům povinnost oběti informovat o 

organizacích poskytujících pomoc obětem, se toto číslo výrazně zvýší. 

Poradny BKB se v současnosti nacházejí v devíti českých a moravských 

městech (v Praze, Plzni, Liberci, Pardubicích, Českých Budějovicích, Olomouci, 

Jihlavě, Brně a Ostravě) a poskytují psychologické a právní poradenství. Tato pomoc je 

poskytována prostřednictvím poraden a nonstop krizových linek pro oběti a svědky 

trestných činů a linky DONA pro oběti domácího násilí. Vedle toho nabízí BKB řadu 

nadstandardních služeb, například víkendové psychorekondiční pobyty nebo doprovod 

k soudům či návštěvy v nemocnicích.97  

Pomoc obětem trestných činů poskytují také intervenční centra zaměřená na 

oběti domácího násilí. Na pomoc dětem a mladistvým se specializují Linka bezpečí a 

Linka vzkaz domů. Obětem obchodování s lidmi je k dispozici obecně prospěšná 

                                            

95 VITOUŠOVÁ, P. Podpora obětí z pohledu nestátní organizace. In: KULÍŠKOVÁ, K. (ed.) 

K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České republice. Sborník příspěvků 

z konference. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. s. 43 - 45. 
96 2012 - statistika z poraden BKB za celý rok. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/   
97 BKB: Poslání a činnost. Bílý kruh bezpečí [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/ 



 45 

společnost La Strada Česká republika nebo projekt Magdala provozovaný Arcidiecézní 

charitou Praha.98 

                                            

98 Pomoc obětem trestné činnosti: Pomoc v tísni - důležité kontakty. Policie České republiky [online]. [cit. 

2013-04-17]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/pomoc-obetem-trestne-cinnosti-

404389.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
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5 Kriminalistická specifika obětí vybraných druhů trestných 

činů 

Jedním z možných druhů dělení obětí je dělení podle prožitého trestného činu. Každý 

trestný čin je specifický, řadu z těchto specifik však sdílí s ostatními trestnými činy 

téhož druhu. Tato specifika se nezřídka týkají samotné oběti a poskytují tak 

vyšetřovatelům důležité informace nejen pro vytyčení vyšetřovacích verzí, ale i pro 

vhodné jednání s obětí.99 Způsob spáchání trestného činu, proces vzniku stop a proces 

poznání trestného činu ovlivňují určité vlastnosti trestného činu. Hovoříme o tzv. 

kriminalistické charakteristice trestného činu.100  Tato kriminalistická charakteristika má 

několik součástí. Základní součástí je způsob páchání trestné činnosti. Ten můžeme 

definovat jako „specifikovaný systém operacionálních elementů trestné činnosti a 

činnosti s ní úzce spjaté“101. Další součástí je kriminální situace, tedy situace, za níž byl 

trestný čin spáchán. Kriminální situace významně spolupůsobí při vzniku stop, např. 

vlastnosti místa činu se výrazně projeví v kvalitě a množství materiálních stop, situace 

ovlivňuje jednání pachatele jak v době samotného spáchání, tak v predeliktní fázi atd. 

Součástí kriminální charakteristiky je i osobnost pachatele a v neposlední řadě oběť 

trestného činu. Oběť totiž, jak již bylo řečeno výše, ovlivňuje svým chováním průběh 

spáchání činu, podílí se na vzniku stop, je nositelem stop a svým postojem může 

výrazně ovlivnit vyšetřování, nemluvě o zásadní roli při oznamování trestného činu.102 

                                            

99 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
100 PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2001. 746 s. 

ISBN 80-7204-194-0. 
101 MUSIL, J. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha : Univerzita Karlova 

v Praze, 1982. s. 33. 
102 PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2001. 746 s. 

ISBN 80-7204-194-0. 
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5.1 Oběti sexuálních trestných činů 

Na organizaci Bílý kruh bezpečí o. s. se v roce 2012 obrátilo 119 osob zasažených103 

znásilněním a 39 osob se zkušeností s pohlavním zneužíváním.104 Tyto trestné činy jsou 

zároveň nejzávažnějšími trestnými činy z trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti. Přestože jsou případy těchto trestných činů poměrně časté (Policie 

ČR evidovala v roce 2012 669 případů znásilnění a 695 případů pohlavního zneužití105) 

a mezi veřejností hojně diskutované, stále přetrvává řada mýtů, která tyto činy provází a 

znesnadňuje jak psychickou rekonvalescenci oběti, tak přístup vyšetřujících orgánů.  

Sexuální trestné činy můžeme klasifikovat podle věku oběti a věku pachatele. 

Tak rozlišíme sexuální trestné činy páchané mezi dospělými, sexuální trestné činy 

páchané mezi dospívající mládeží a sexuální trestné činy páchané na mládeži.106  

5.1.1 Specifika obětí sexuálních trestných činů 

Někteří odborníci se domnívají, že rozložení obětí znásilnění ve společnosti není 

náhodné. Hledají společné charakteristiky, které mohou v pachateli vzbudit rozhodnutí 

spáchat trestný čin. Někteří se snaží sestavit typologii obětí znásilnění. Přestože oběti se 

v některých případech podílejí na vzniku deliktu, může takový přístup nežádoucím 

způsobem podporovat obecně rozšířený mýtus, že „oběť si za své znásilnění může 

sama“. To má pak negativní dopad v podobě rozhodnutí oběti trestný čin neoznámit, 

neboť se obává, že se setká s nedůvěrou nebo morálním odsouzením.107 Od 80. let 

minulého století se ale prosadil názor, že zkoumat je třeba celou situaci znásilnění, 

                                            

103 Ve statistikách BKB není rozlišeno, zda se jedná o přímé oběti, jejich příbuzné, známé, svědky 

trestného činu či jiné osoby trestným činem zasažené. 
104 2012 - statistika z poraden BKB za celý rok. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/  
105 Policejní prezidium ČR: Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

[online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-

rok-2012.aspx 
106 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
107 KOUBOVÁ, E. Význam obětí pro vyšetřování trestného činu a prevenci kriminality. In: 

VITOUŠOVÁ, P. (ed.) K problematice obětí trestných činů. Praha : Bílý kruh bezpečí, 1995. s. 50 – 53. 
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nikoli jen charakteristiky oběti. Tak vznikly nové typologie obětí. Například rozdělení 

obětí na oběti vztahového znásilnění a oběti útočného znásilnění. Ke vztahovému 

znásilnění dochází v situaci, kdy oběť a pachatel se navzájem znají, byť třeba krátce, a 

neutrální nebo přátelská interakce eskaluje v sexuální násilí. Při útočném znásilnění je 

oběť pachatelem nečekaně napadena.108 Rozdíl mezi těmito typy se projevuje zejména 

v dopadu na oběť, kdy oběti vztahového znásilnění trpí zejména pocity viny, zatímco 

oběti útočného znásilnění jsou sužovány strachem.109  

Chování oběti může hrát velmi významnou roli v průběhu samotného trestného 

činu. Není možné určit, jaká strategie je pro oběť nejvýhodnější – v některých případech 

volání o pomoc nebo aktivní obrana odradí pachatele od dokonání činu, jindy naopak 

zvýší jeho agresivitu.110 Některé oběti zvolí upřímnou komunikaci s pachatelem, jiné 

použití lsti. Benedictová popisuje případ ženy napadené neznámým útočníkem v hale 

bytového domu, která navázala s útočníkem rozhovor. Útočník se jí svěřil se svým 

nešťastným dětstvím, vysvětlil svou motivaci k sexuálním útokům a poté odešel, aniž 

by zamýšlený útok dokonal.111 Jiný případ se odehrál v 80. letech v USA, kdy 

čtrnáctiletá dívka vyvolala v pachateli, který ji několik dní mučil a opakovaně 

znásilňoval, dojem, že je s ním dobrovolně a všechno si užívá, čímž vzbudila jeho 

důvěru a podařilo se jí uprchnout.112 Výzkumy prokázaly, že výběr obrany se často řídí 

typem pachatele.113  

                                            

108 ČÍRTKOVÁ, L. Oběti znásilnění. Kriminalistika. 2002, č. 3, s. 197-205. 
109 tamtéž 
110 tamtéž 
111 BENEDICT, H. To není vaše vina! : rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny, jak se 

vypořádat se sexuálním napadením. Praha : OneWoman Press, 2003. 373 s. ISBN 978-80-86356-17-4. 
112 Jury convicts man in kidnap, torture-rape of 14-year-old. Spokane Chronicle. č. 238. Vyšlo 19. 8. 

1987, Dostupné z: 

http://news.google.com/newspapers?nid=1345&dat=19870819&id=boNOAAAAIBAJ&sjid=ovoDAAA

AIBAJ&pg=2585,443174 
113 ČÍRTKOVÁ, L. Oběti znásilnění. Kriminalistika. 2002, č. 3, s. 197-205. 
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5.1.2 Oběť sexuálního trestného činu jako nositel stop  

Oběť sexuálního trestného činu je v průběhu činu v tělesném kontaktu s pachatelem, je 

proto významným nositelem stop. Typickými stopami v případě znásilnění jsou 

biologické stopy, zejména sperma pachatele, případně krev, vlasy a tkáně pachatele za 

nehty oběti. Důležitými stopami jsou i tzv. stopy působení, tedy stopy násilí na těle 

oběti, a zejména paměťové stopy ve vědomí oběti.114   

5.1.3 Oběť sexuálního trestného činu jako původce stop  

Oběť se také na vzniku stop sama aktivně podílí – na těle pachatele může zanechat 

výrazné stopy, zejména pokud došlo k zápasu. Dokud však není pachatel dopaden, 

nemají tyto stopy valný význam. Později však mohou sehrát významnou roli, zejména 

pokud se pachatel hájí tvrzením, že oběť se nebránila, protože o styk sama stála.115 

Oběť může zanechat stopy také na místě činu, například stopy po jejím aktivním 

odporu, po zápasu atd.  

5.1.4 Specifika získávání stop souvisejících s obětí při vyšetřování 

Již několikrát byla zmíněna významná role oběti při oznámení trestného činu. V případě 

znásilnění nebo pohlavního zneužívání je oběť většinou také jediným svědkem, a pokud 

čin sama neoznámí, pravděpodobně se o něm vyšetřující orgány nikdy nedozví. Blízký 

vztah mezi obětí a pachatelem může být často důvodem, proč oběť trestný čin 

neoznámí. Na to pamatuje také trestní řád, který v § 163 stanoví, že pro trestný čin 

znásilnění, jehož se dopustil ten, kdo je ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem 

nebo druhem, je možné zahájit trestní stíhání a v zahájeném pokračovat jen se 

souhlasem poškozeného. Prožité trauma, stud nebo strach z morálního odsouzení ze 

strany vyšetřujících orgánů stejně jako okolí oběti může být důvodem, proč se oběť 

odhodlá trestný čin oznámit až po delší časové prodlevě. Pozdější oznámení značně 

ztěžuje vyšetřování, neboť biologické stopy v takovém případě již vymizí. 

                                            

114 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
115 tamtéž 
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Na základě stavu oběti při zahájení vyšetřování je třeba rozhodnout, zda začít 

vyšetřování výslechem oběti, nebo lékařským ošetřením.116 V obou případech je třeba 

postupovat se zvláštní citlivostí a taktem, neboť oběť se nachází ve velkém stresu. Po 

nezbytném ošetření je možné vyslechnout oběť. Turvey a Petheric doporučují v této fázi 

poskytnout oběti pomoc advokáta, případně umožnit přítomnost rodinného příslušníka 

nebo přítele, který poskytne oběti psychickou podporu.117 Při výslechu je třeba zaměřit 

se zejména na zjištění doby a místa činu, popis pachatele, zda bylo pachatelů více, zda 

byl mezi obětí a pachatelem nějaký vztah, případně jaký, jak se oběť na místo činu 

dostala, zda bylo použito násilí, zda se oběť bránila a jak, zda došlo k souloži nebo 

obdobnému pohlavnímu styku, zda došlo u pachatele k ejakulaci, jaké má trestný čin 

následky, zda existují svědci, zda pachatel něco odcizil atd.118 Poté, co je oběť citlivě 

vyslechnuta o okolnostech trestného činu, o podrobnostech jeho spáchání a dalších 

otázkách, je možné přistoupit k lékařské prohlídce a sběru stop. Díky informacím 

získaným od oběti je jasnější, na co se při tom zaměřit.119 

V případě sexuálních deliktů a zejména znásilnění je tělo oběti místem činu. 

Protože došlo k tělesnému kontaktu mezi obětí a pachatelem, je jisté, že došlo 

i k přenosu různých materiálů mezi jejich těly, oblečením, případně osobními věcmi. Je 

třeba tyto stopy řádně zachytit, zdokumentovat, uchovat a roztřídit. Giardino a Giardino 

sestavili výčet úkonů, na které by se měla prohlídka oběti zaměřit:   

1. Vyhledání a identifikace zranění a jiných potíží vyžadujících ošetření nebo 

léčbu.  

2. Okamžité zdokumentování nálezů formou fotografií, poznámek nebo nákresů.  

3. Zajištění laboratorních vzorků.  

                                            

116 TURVEY, B. E.; PETHERIC, W. Forensic Victimology. Examining Violent Crime Victims in 

Investigative and Legal Context. Burlington : Academic Press, 2009. 599 s. ISBN: 978-0-12-374089-2. 
117 tamtéž 
118 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
119 TURVEY, B. E.; PETHERIC, W. Forensic Victimology. Examining Violent Crime Victims in 

Investigative and Legal Context. Burlington : Academic Press, 2009. 599 s. ISBN: 978-0-12-374089-2. 
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4. Sběr a uchování důkazních prostředků. 

5. Poskytnutí adekvátní léčby.  

6. Informování oběti a její rodiny o možnosti a způsobech uzdravení. 

7. Poskytnutí příslušných informací, jak uzdravení dosáhnout.120  

 

Kovář uvádí, že vyšetření lékařem bývá v našich podmínkách bohužel často 

nekoncepční a nesystematické: „Vyšetření znásilněné je i pro ženského lékaře zpravidla 

spíše výjimečnou záležitostí, setká se s danou situací jen několikrát za svoji lékařskou 

praxi. Postup vyšetření a zajišťování stop je mnohdy spíš intuitivní než sofistikovaný. 

Chaotičnost, chybný či málo podrobný popis a někdy i mylná interpretace nálezu ¸z 

neznalosti‘, dodatečné a doplňující odběry, špatný způsob zpracování biologického a 

forenzně genetického materiálu – to vše může být příčinou nedostatečného zajištění 

patřičných stop a nahrává následně v rámci důkazního řízení pachateli.”121 

Zásadní význam má také ohledání místa činu. Toto místo je třeba vymezit velmi 

široce, stopy se mohou nacházet i na místě, kde například pachatel na oběť čekal. Na 

místě činu je třeba hledat stopy pobytu pachatele i oběti, stopy zápasu a stopy po 

pohlavním styku.122  

Specifikem vyšetřování sexuálních trestných činů je časová tíseň, ve které se 

vyšetřující orgány nacházejí, neboť je zde riziko, že u pachatele dojde brzy k recidivě. Z 

toho vyplývá nutnost týmové spolupráce, aby bylo možno provádět více vyšetřovacích 

                                            

120 GIARDINO, E. R.; GIARDINO, A. P. Nursing Approach to the Evaluation of Child 

Maltreatment. St. Louis, MO: G.W. Publishing, 2003. cit. podle: TURVEY, B. E.; PETHERIC, W. 

Forensic Victimology. Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Context. Burlington 

: Academic Press, 2009. 599 s. ISBN: 978-0-12-374089-2. 
121 KOVÁŘ, P. a kol.: Sexuální agrese. Znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha : MAXDORF, 

2008. ISBN 978-80-7345-161-5. s. 116 
122 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
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úkonů najednou.123 Je-li pachatel dopaden, přistoupí se k jeho výslechu. Výslech 

obviněného je v případě sexuálních trestných činů specifický zejména intimním 

charakterem zjišťovaných skutečností. Z následných vyšetřovacích úkonů se užívá 

zejména prověrka na místě, rekognice, v případě, že došlo k usmrcení oběti, také 

rekonstrukce. Z expertiz se uplatňuje zejména expertiza soudně lékařská, soudně 

psychiatrická, sexuologická a kriminalistické expertizy, zejména biologická expertiza, 

trasologická expertiza a expertizy zaměřené na zkoumání mikrostop.124 

Při jednání s obětí je třeba mít stále na paměti, že oběť prožila velmi 

traumatizující událost, přestože se navenek může zdát, že se na ní prožité trauma nijak 

nepodepsalo. Neexistuje žádné univerzální chování, kterým by se vyznačovaly všechny 

oběti sexuální trestné činnosti. Můžeme však rozlišit několik základních typů chování, 

které se u těchto obětí vyskytuje. Je to: kooperující oběť s lehčími příznaky 

traumatizace, kooperující oběť s těžkými příznaky traumatizace, úzkostná zablokovaná 

oběť, která jen obtížně navazuje kontakt, psychicky rozrušená oběť s příznaky akutního 

stresu.125 

5.1.5 Mýty a předsudky o znásilnění 

Pravděpodobně žádný jiný trestný čin nepřináší své oběti tak silné riziko sekundární 

viktimizace jako znásilnění.126 Kromě intimní povahy takového činu jsou na vině 

především zažité stereotypy a přetrvávající mýty, které trestný čin znásilnění stále 

provázejí a které se bohužel mohou odrážet i v přístupu vyšetřujících orgánů. 

„Společnost je až překvapivě jednotná, homogenní, pokud jde o mínění o znásilněných 

ženách. Převládají laické stereotypy, které redukují znásilnění pouze na jednu jeho 

podobu, a to na vzácně se vyskytující záludné a zákeřné napadení ženy úchylným 
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pachatelem. Jiné varianty sexuálního násilí nebývají akceptovány jako znásilnění, 

veřejné mínění je bagatelizuje a podceňuje.” 127 

Mezi nejčastější mýty patří mýtus o typickém znásilnění. Typické znásilnění 

v představách neinformovaných občanů vypadá tak, že neznámý útočník na opuštěném 

místě přepadne ženu a za užití násilí ji donutí k pohlavnímu styku. Skutečnost je však 

často zcela jiná.128 Většina znásilnění se odehrává v sociální blízkosti.129 Dalším častým 

mýtem je, že pachateli znásilnění jsou sexuální devianti. Přestože se určité deviace 

mohou u některých pachatelů objevit, sexuální devianti mezi pachateli nepřevažují.130 

Neméně často se můžeme setkat s názorem, že většina žen se při znásilnění vší silou 

brání.131 V historii se dokonce mezi odborníky objevoval názor, že znásilnit bránící se 

ženu je nemožné. Tento zcela nepravdivý údaj se objevoval v lékařských a policejních 

příručkách ještě v průběhu 20. století.132 Skutečnost je taková, že většina žen se pokouší 

alespoň o verbální odpor, strach o život však často znemožňuje pokusy o fyzickou 

obranu.  Mezi veřejností koluje také představa, že následkem znásilnění je těžká újma 

na zdraví. Ve skutečnosti je následkem většiny znásilnění lehčí nebo středně těžká újma 

na zdraví, daleko závažnější jsou však následky psychické.133 Řada lidí se také 

domnívá, že oběti vnímají znásilnění jako vynucený sexuální styk. Většina obětí však 

znásilnění vnímá především jako ohrožení života. Čírtková uvádí, že strach ze smrti 

zažívá v průběhu znásilnění až 90 % žen.134 Stále ještě přetrvává také mýtus o slušných 

a neslušných ženách, oběťmi znásilnění se podle tohoto mýtu stávají pouze ty neslušné. 

Souvisí s ním také další představa, že znásilnění potkává mladé, atraktivní a vyzývavě 
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oblečené ženy. Ve skutečnosti znásilnění potkává příslušníky obou pohlaví, a to bez 

ohledu na jejich věk, vzhled nebo chování.135 

Že se tyto stereotypy, mýty a předsudky v naší společnosti bohužel stále 

vyskytují a jejich síla neslábne, ukazují každodenní události. Z událostí uplynulých 

měsíců můžeme pro ilustraci vybrat případ dvou mladistvých dívek, které se obě staly 

oběťmi znásilnění, a následná šikana ze strany jejich vrstevníků je dohnala k sebevraždě 

(oba případy se staly nezávisle na sobě v rozmezí několika dní, jeden v Kanadě, druhý v 

USA), nebo nedávný případ z amerického Ohia, kdy se mladá dívka na večírku ocitla v 

bezvědomí a byla opakovaně znásilněna, zatímco útočníci i přihlížející si celý incident 

natáčeli a fotografovali a záznamy zveřejnili na sociálních sítích. Následné reakce 

veřejnosti i médií, které se stavěly na stranu útočníků a žádaly zastavení trestního 

stíhání a jako jeden z důvodů uváděly slibnou sportovní kariéru pachatelů, byly 

názornou ukázkou stereotypizace a předsudků, které znásilnění stále provázejí.136  

5.1.6 Specifika obětí pohlavního zneužití 

Zakotvení trestného činu pohlavního zneužití má za cíl chránit mravní a tělesný vývoj 

děti. Nevyžaduje se při tom, aby byl skutečně narušen. Všem osobám mladším 15 let je 

třeba poskytnout důslednou ochranu před jakýmikoli útoky na jejich pohlavní 

nedotknutelnost.137 

Pohlavní zneužití nebývá doprovázeno fyzickým násilím. Mezi pachatelem a 

obětí obvykle existuje vztah, většina pohlavního zneužití se odehrává v rodinách. 

Významnou část pachatelů tvoří také ti, kteří přicházejí s dětmi do styku v rámci svého 

zaměstnání nebo volnočasové aktivity, tj. učitelé, vychovatelé, trenéři atd. Pohlavní 
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zneužití neznámým pachatelem je statisticky nejméně časté.138 Stopy násilí na oběti 

pohlavního zneužití zpravidla nenalezneme. Existence vztahu mezi obětí a pachatelem 

je také jedním z důvodů vysoké latence u těchto trestných činů. Dalším důvodem je 

skutečnost, že dítě si často neuvědomuje, že se stalo obětí trestného činu. Odborníci 

uvádějí, že v naší kulturní oblasti se obětí zneužívání s přímým tělesným kontaktem 

stalo v dětství asi 10 – 20 % žen a 5 – 20 % mužů. K oznámení došlo jen u zlomku 

těchto případů. V USA byl v posledních desetiletích zaznamenán výrazný nárůst počtu 

oficiálně zjištěných případů pohlavního zneužití. Spíše než o nárůst případů jde o 

změnu společenského klimatu. Veřejnost je o problému více informována, s přiměřenou 

osvětou se začíná již u dětí ve školkách. V Evropě k tomuto jevu ale zatím nedošlo.139 

Dítě je zvlášť zranitelnou obětí. To je třeba mít na paměti v průběhu celého 

vyšetřování a trestního řízení.  Zvlášť citlivě je třeba postupovat při výslechu oběti. V 

minulosti převládal názor, že děti nejsou schopné pravdivě vypovídat. Výzkumy 

psychologů však ukázaly, že tento názor nebyl pravdivý. Děti jsou běžně způsobilé 

poskytnout pravdivou výpověď. Některé výzkumy dokonce ukazují, že děti jsou 

schopny lepších paměťových výkonů a všímají si řady detailů, které dospělému 

uniknou. Jsou však více sugestibilní než dospělí, jsou snadno ovlivnitelné osobou 

vyslýchajícího, mohou se snažit odhadnout, co chce vyslýchající slyšet, a snažit se mu v 

tom vyhovět. Je tedy třeba, aby vyslýchající formuloval své otázky velmi pečlivě, aby 

bylo riziko ovlivnění dítěte minimalizováno.140 Ukazuje se, že rizikové jsou také 

uzavřené otázky, kdy má dítě odpovědět ano nebo ne. Děti častěji odpovídají kladně, 

neboť záporná odpověď se jim jeví jako neslušná a nevhodná reakce.141  

Po celou dobu výslechu je třeba přihlížet k věku dítěte a jeho psychické 

vyspělosti. Je nutné mít na paměti, že dítě nemusí znát výrazy pro označení pohlavních 

orgánů nebo používá výrazy vlastní. Proto se může vyslýchající nejprve dítěte zeptat, 

jaké výrazy používá pro různé části těla, a tyto výrazy pak užívat ve svých otázkách. 
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Výpověď dítěte však může být ovlivněna studem. K překonání obou těchto překážek 

může posloužit v praxi užívaná dvojice loutek se stylizovanými mužskými a ženskými 

pohlavními orgány obecně známá jako „Jája a Pája”. „[L]outky jsou díky zpracování a 

variabilním možnostem velmi vhodnou pomůckou pro vyšetřování dětí, především 

mladších, které se staly obětí pohlavního zneužívání, znásilnění apod. Dále odborníci 

zdůraznili, že na loutkách lze projektivním způsobem demonstrovat různé sexuální 

praktiky bez nebezpečí další traumatizace dítěte podrobným popisem toho, co se událo. 

Projektivní technika tak odstraňuje či obchází možné bariéry vzniklé traumatizací, a to 

díky snadnému manipulování s loutkou, což snadno zvládne i dítě minimálně verbálně 

vybavené, mentálně postižené či hluchoněmé, a může tak předvést potřebné skutečnosti 

bez toho, aby u nich docházelo k dalšímu stresu.”142 

Důležitou roli při výslechu dětí hraje prostředí. Výslechová místnost i atmosféra 

výslechu by měly v dítěti navozovat pocit bezpečí. Odborníci doporučují zřídit pro 

výslechy dětí speciální místnost.143 Naprosto nevhodné je nechat dítě na výslech 

čekat.144 Na vytvoření vhodného prostředí a atmosféry výslechu se výrazně podílí 

přístup vyslýchajícího. Ten by měl k dítěti přistupovat s pochopením, trpělivě, měl by 

dítě nechat vyplakat, pokud to potřebuje. Vyslýchající by se neměl vzhledově podobat 

pachateli.145 

Samozřejmostí by mělo být předcházení opakovaným výslechům. Je-li to jen 

trochu možné, výslech by se měl odehrát pouze jednou. Jeho opakování představuje pro 

dítě nutnost znovu se vracet k traumatickým událostem a brzdí tak jeho psychickou 

rekonvalescenci. V Izraeli je například možné dítě vyslechnout jen jednou, a to 

školeným odborníkem, který se stává jakýmsi zástupcem dítěte a vypovídá místo něj i 
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před soudem.146 Na nevhodnost opakovaných výslechů reaguje i právní úprava – v § 

102 trestního řádu stanovuje povinnost vést výslech dítěte zvlášť šetrně a tak, aby jej již 

nebylo nutné opakovat. K výslechu musí být přibrán pedagog nebo jiná osoba se 

zkušenostmi s výchovou mládeže. Pokud je to vhodné, je možné přibrat k výslechu i 

rodiče. Přibrané osoby mohou s ohledem na psychický stav dítěte navrhnout přerušení, 

ukončení nebo odložení výslechu. 

Výše uvedené je možné ilustrovat na konkrétním případu popsaném v knize 

Sexuální násilí na dětech: „Na krizovou linku zavolala anonymně žena, která hovořila o 

svých obavách o tříletého syna K. Začaly se u něj projevovat náhlé změny v chování. 

Chlapec byl po psychomotorické stránce velmi dobře vyvinut, náhle však došlo ke 

změně: začal se znovu pomočovat, znovu si cucat palec, šišlat. Projevila se nadměrná 

onanie, používal neobvyklé vulgární výrazy. Matka si nevěděla s chlapcem rady, a 

proto se obrátila na lékaře a následně na dětské krizové centrum. Při osobní návštěvě 

dětského centra žena vyprávěla, že je pět let vdaná, ona i manžel mají vysokoškolské 

vzdělání. V počátečním soužití nebyly problémy. Po narození dítěte jí manžel z ničeho 

nic začal vyčítat, že se mu dostatečně nevěnuje. Od té doby spolu neměli sexuální styk. 

Při návštěvě dětského centra chlapec vyprávěl, jak si s otcem hrají a co mu otec 

všechno dělá. Při vyšetření dítěte bylo zjištěno, že výpověď chlapce je věrohodná. Otec 

líbal K. opakovaně na penis, sahal mu do zadečku. Matka váhala s trestním oznámením, 

protože musela zvážit všechny následky, které by případný rozvod způsobil. V 

počátečním stadiu měla možnost ochránit dítě – odstěhovala se s chlapcem k 

prarodičům. Otec však vyžadoval styky s K. Tehdy se u nás objevila matka s K. znovu. 

Kromě věrohodné výpovědi zachycené na videokameru bylo provedeno objektivní 

vyšetření. V oblasti konečníku byly nalezeny trhlinky. Matka se rozhodla případ ohlásit 

na policii, a též podala žádost o rozvod. Dítěti byla nabídnuta možnost psychoterapie. 

Na tomto případu je smutné zjištění, že kromě poranění fyzického a psychického 

došlo i k sekundární viktimizaci, neboť případ se 3 roky vyšetřoval a chlapec byl 
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opakovaně vyslýchán. Pro chlapce i matku bylo jistě těžké zvládat stresové situace, 

které při opakovaném vyslýchání nastávaly.”147 

5.2 Oběti majetkových deliktů 

Majetkové delikty tvoří v naší společnosti převážnou část celkové kriminality.148 

Největší část majetkové kriminality tvoří krádeže.149 Ty se navíc vyznačují vysokou 

mírou latence – krádeže menších finančních částek, mobilních telefonů atd. nejsou často 

oznamovány. Objasněnost krádeží je dlouhodobě poměrně nízká (ze 119 367 prostých 

krádeží evidovaných Policií ČR v loňském roce bylo objasněno 23 678, tedy necelých 

20 %, nepatrně vyšší byla objasněnost krádeží vloupáním150), což pravděpodobně 

přispívá k neochotě tyto činy oznamovat.  

5.2.1 Specifika obětí majetkových deliktů 

Obětí majetkového deliktu se může stát skutečně každý, mezi obětí a pachatelem 

nemusí existovat žádný vztah. Přesto se vyskytují i případy, kdy se pachatel a oběť 

znají, krádeže v rodinách, na pracovišti, mezi spolubydlícími atd. V takových případech 

může pachatel využít příležitosti, když se dozví, že jeho příbuzný nebo známý má ve 

svém vlastnictví cennou věc nebo větší finanční obnos. Budoucí oběť se může na 

vzniku deliktu podílet předchozím vychloubáním se svými majetkovými poměry. 

V případě blízkého vztahu mezi obětí a pachatelem může pachatel zneužít důvěry oběti. 

Zvláštní případ zneužití důvěry je popsán v Kriminalistickém sborníku - dvojice 

pachatelů využívala důvěry seniorů k páchání podvodů. „Začátkem roku 2010 se začaly 

v Moravskoslezském kraji opakovaně objevovat případy podvodných telefonátů na 

pevné linky seniorů, ve kterých se neznámí pachatelé představovali jako rodinní 

příslušníci, synové či vnuci. Pak pod záminkou koupě auta v bazaru požadovali 
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148 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C. H. Beck, 

2005. 664 s. ISBN 978-80-7400-429-2. 
149 tamtéž 
150 Policejní prezidium ČR: Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

[online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-

rok-2012.aspx 
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zapůjčení finanční hotovosti. Legendy, pod kterými oslovovali údajné příbuzné, byly ve 

většině případů totožné. Šlo převážně o poskytnutí krátkodobé půjčky s omluvou, že 

volající osoba se nemůže sama pro peníze dostavit, ale pošle si k seniorům pro peníze 

svou známou, účetní či zaměstnankyni autobazaru. Důvěřiví senioři pak v mnoha 

případech předali v bytě nebo před domem neznámé ženě různé finanční obnosy od 10 

000 až do 300 000 Kč, aniž by si jakýmkoli způsobem prověřili, že jim skutečně volal 

jejich příbuzný. Pak čekali, až se jim syn či vnuk opět ozve, aby jim sdělil, jak s penězi 

naložil a kdy jim je vrátí – což se samozřejmě nestalo. Teprve když zjistili, že žádný 

rodinný příslušník je o finanční půjčku nepožádal, a začali mít podezření, že ve 

skutečnosti dali své celoživotní úspory do rukou podvodníků, kontaktovali policisty a 

věc oznámili. Všechny případy byly kvalifikovány jako přečiny podvodu podle § 209 tr. 

zákoníku.“151 

5.2.2 Oběť majetkového deliktu jako nositel stop 

Oběť může i zde pomoci při vyšetřování, bohužel však často není svědkem trestného 

činu a nenese žádné paměťové stopy. Častější jsou stopy materiální, které můžeme 

nalézt na osobních věcech nebo oblečení oběti.  

5.2.3 Oběť majetkového deliktu jako původce stop 

Oběti majetkových deliktů většinou nejsou původci přílišného množství stop. V 

podstatné části majetkových deliktů si totiž nejsou vědomy, že právě dochází k jejich 

viktimizaci. Mohou však mít vliv na stopy již vzniklé. Pachatel však může zanechat 

stopy na majetku, osobních věcech nebo oblečení oběti, které může oběť po deliktu 

vědomě nebo nevědomě odstranit. 

5.2.4 Specifika získávání stop souvisejících s obětí při vyšetřování 

U individuálně určených věcí může oběť pomoci informacemi o identifikačních znacích 

ukradeného předmětu. Když je pak tento nalezen, pokračuje vyšetřování tzv. „od věci k 

                                            

151 PAZDZIORA, B.; SCHOVAJSA, I. Podvody na seniorech aneb falešný vnuk. In: Kriminalistický 

sborník. 2012, LVI, č. 3. s. 25. 
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pachateli”.152 Oběť by měla také uvést odhad způsobené škody. Zde je však třeba mít na 

paměti, že některé oběti mají tendence způsobenou škodu zveličovat, aby při náhradě 

škody získaly větší částky.153 

I u těchto trestných činů může být oběť traumatizována, zejména pokud došlo k 

tzv. násilné krádeži, tedy pokud se pachatel pokusil uchovat si věc násilím nebo 

pohrůžkou násilí, nebo v případě vloupání do obydlí, kdy oběť velmi negativně vnímá 

ztrátu pocitu bezpečí. 

5.3 Oběti násilné kriminality 

Násilnou kriminalitou rozumíme ty trestné činy, které jsou charakteristické fyzickým 

poškozením nebo usmrcením osoby nebo osob, případně záměrem takový následek 

způsobit.154 Skupina násilných trestných činů je velmi široká a činy této kategorie 

nenalezneme v trestním zákoníku uceleně, ale na různých místech. Můžeme sem zařadit 

trestné činy proti životu a zdraví, dále loupež, rvačku, násilí proti úřední osobě, násilí 

proti skupině obyvatel, braní rukojmí, omezování a zbavení osobní svobody, porušování 

domovní svobody, týrání svěřené osoby a další. Protože skupina násilných trestných 

činů je velmi početná a pojednání o každém z nich by překračovalo rozsah této práce, 

zaměříme se na trestný čin vraždy. 

5.3.1 Specifika obětí vražd 

Vraždy se vyznačují velkou různorodostí co do okolností, motivů pachatele a 

provedení. Velkou roli v případě těchto trestných činů sehrává vztah mezi pachatelem a 

obětí. Zapletal dělí predeliktní situace podle toho, zda se v nich vyskytuje 

interpersonální konflikt.155 Situacemi s interpersonálním konfliktem jsou: rozpory mezi 

manželi nebo partnery, rozpory mezi pachatelem a jinými členy rodiny, rozpor mezi 

                                            

152 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha : C. 

H. Beck, 2004. 608 s. ISBN 80-7179-878-9. 
153 tamtéž 
154 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C. H. Beck, 

2005. 664 s. ISBN 978-80-7400-429-2. 
155 ZAPLETAL, J. Úmyslná usmrcení. (Kriminologická a trestněprávní studie). Praha : VÚK, 1980. 126 

s. 
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pachatelem a jeho milenkou, sousedské a obdobné spory, spory vzniklé v hostinci nebo 

cestou z něj a jiné. Nedostatkem interpersonálního konfliktu jsou charakterizovány 

situace: akutní finanční tíseň pachatele, nebezpečí prozrazení pachatele trestného činu, 

pachatel chce dosáhnout sexuálního uspokojení i za cenu usmrcení jiného, existence pro 

pachatele nepohodlné osoby, jiné.156 Vraždy dále Zapletal rozdělil podle dominujícího 

motivu na vraždy ze žárlivosti, vraždy motivované mstou nebo nenávistí, vraždy s cílem 

vyhnout se trestní odpovědnosti, vraždy k dosažení sexuálního uspokojení, vraždy k 

odstranění nepohodlné osoby a jiné.157 Případy, kdy je mezi pachatelem a obětí nějaký 

vztah, u vražd výrazně převažují.158 U řady těchto obětí nalezneme významné 

viktimogenní chování – dlouhodobé týrání manželky, provokující chování atd. V 

některých případech je to oběť, kdo užije násilí jako první.  

5.3.2 Oběť vraždy jako nositel stop 

Na oblečení a těle oběti se v případě vraždy může nacházet velké množství materiálních 

stop. Může jít o stopy daktyloskopické, biologické, stopy podávající informaci o 

způsobu provedení a průběhu trestného činu (např. stopy vedení bodné nebo řezné rány, 

stopy vlečení, stopy rdoušení), stopy informující o znalostech a schopnostech pachatele 

(např. způsob oddělení jednotlivých částí těla), stopy prostředí typického pro život 

pachatele (např. částečky prachu) a další.159 Z toho důvodu má stěžejní význam 

okamžik nalezení mrtvoly. Přítomny mohou být také paměťové stopy ve vědomí 

svědků.   

Význam stop nalezených na těle oběti můžeme ilustrovat na případu popsaném 

v Kriminalistickém sborníku. Na linku 158 oznámil svědek T. H., že při procházce 

lesoparkem na území Prahy 13 našel jeho pes v lesním porostu pod zeminou ostatky 

ohořelého lidského těla. Při ohledání místa nálezu bylo zjištěno, že tělo hořelo na místě 

nálezu. 

                                            

156 ZAPLETAL, J. Úmyslná usmrcení. (Kriminologická a trestněprávní studie). Praha : VÚK, 1980. s. 25 
157 ZAPLETAL, J. Úmyslná usmrcení. (Kriminologická a trestněprávní studie). Praha : VÚK, 1980. 
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„V místě pupku byl nalezen kovový knoflík ¸CNC’, na hrudi zbytky zdrhovadla 

(zipu). V místě přechodu beder do hýždí nalezen zbytek jemné látky s tygrovaným 

vzorem. Části zbytků textilu byly prosyceny vlhkostí.  

Podle kůže zachované v podpažních jamkách a hýždích se jednalo o typ 

indoevropský (bílá kůže). […] Prohlídkou těla bylo zjištěno, že se jedná o mladou ženu 

zdánlivě ve věku 16 – 25 let, vysokou nad 165 cm, střední subtilní až astenické postavy 

s nízkými prsy, oholeným ochlupením v podpaží, oválným plným obličejem s lehce 

vysedlými lícními kostmi. Na těle nebyly nalezeny žádné známky viditelných poranění 

jako zlomeniny nebo otevřené rány, na jejichž základě by bylo možné vnějším 

ohledáním těla upřesnit příčinu smrti. […] Ještě na místě byl od policistů základního 

útvaru získán poznatek, že předchozího dne, tedy 22. 11., bylo na zdejší součást 

oznámeno pohřešování studentky z Uzbekistánu.”160 

Při následném vyšetřování byla získána aktuální fotografie pohřešované 

studentky. Druhý den byla v hlíně na místě nálezu těla objevena ohořelá část kožené 

přezky opasku Prada, který měla pohřešovaná na sobě na fotografii pořízené před 

několika dny. Kroužek s nápisem CNC byl identifikován jako součást obuvi této 

značky. Kamarádky pohřešované tuto obuv na ilustrační fotografii poznaly a určily jako 

tu, kterou měla pohřešovaná na sobě. Při soudní pitvě nebyly zjištěny známky poranění, 

pravděpodobně byly překryty intenzivními tepelnými změnami při hoření. Zkoumáním 

obsahu žaludku bylo zjištěno, že ke smrti došlo asi za 3 – 5 hodin po požití potravy. 

Následné vyšetřování ve škole a zejména na ubytovně, kde oběť bydlela, dovedlo 

vyšetřovatele až k pachatelce – spolubydlící oběti, která byla za trestný čin vraždy 

odsouzena ke 13 letům odnětí svobody. 

                                            

160 PREIS, A. Smrt na cestě za budoucností. In: Kriminalistický sborník. 2012, LVI, č. 3. s. 4 – 5. 
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5.3.3 Oběť vraždy jako původce stop  

Pokud má oběť příležitost, může se vražednému útoku bránit. Tím se podílí na vzniku 

stop na těle pachatele i na místě činu. V případě, že útok přežije, může významně 

pomoci svou spoluprací s vyšetřujícími orgány.  

5.3.4 Specifika získávání stop souvisejících s obětí při vyšetřování 

V případě, že trestný čin vraždy skončí ve stadiu pokusu, je oběť velmi významným 

zdrojem informací využitelných při vyšetřování. Častá je však i situace, kdy je trestný 

čin dokonán a oběť nepřežije. V takovém případě je stěžejním momentem nález těla, 

které může být nositelem velkého množství informací (viz kap. 5.3.2). 

Na tomto místě je třeba připomenout, že obětí trestného činu je nejen osoba 

usmrcená trestným činem, ale také osoby pozůstalé. I ty potřebují řádnou pomoc. Smrt 

blízkého je vždy zásahem do života člověka a většinou vyvolává silnou emoční reakci. 

Dojde-li k úmrtí v důsledku trestného činu, má to na pozůstalé ještě výraznější dopad. 

Policie ČR evidovala v minulém roce 188 případů vražd.161 Na Bílý kruh bezpečí o. s. 

se v loňském roce obrátilo 111 příbuzných, známých, svědků a dalších osob.162 Tato 

čísla dokládají, že potřebu pomoci cítí valná většina osob vraždou zasažených.  

                                            

161 Policejní prezidium ČR: Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
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Závěr 

V této práci byl stručně představen relativně mladý vědní obor kriminalistické 

viktimologie. Přes svůj relativně úzký záběr je kriminalistická viktimologie rozsáhlým 

oborem se snadnou aplikovatelností pro praxi. Její další studium je velmi důležité, 

neboť, jak bylo v práci ukázáno, oběti trestných činů mohou hrát ve vyšetřování 

významnou roli, je-li jim poskytnut dostatečný prostor a informace jsou správně získány 

a utříděny. Musíme bohužel konstatovat, že i přes svůj nezanedbatelný význam jsou 

oběti konfrontovány s necitlivým zacházením. To pramení často z neznalosti či 

z předsudků a mýtů, které o obětech kolují. Určitá základní viktimologická průprava by 

proto měla být samozřejmou součástí vzdělání nebo výcviku všech, kteří s oběťmi 

trestné činnosti přicházejí do styku.  

 V obecné rovině i na vybraných trestných činech bylo představeno, jakými 

způsoby může být oběť nápomocna při vyšetřování. V kapitole čtvrté bylo naopak 

pojednáno o pomoci, která by měla být poskytována obětem trestných činů. 

 Přijetí komplexní právní úpravy problematiky obětí trestných činů je žádoucím 

krokem vpřed a můžeme doufat, že je prvním z řady pozitivních změn, které přispějí 

k tomu, aby bylo obětem jejich postavení, které zůstane vždy obtížné a 

nezáviděníhodné,  alespoň trochu ulehčeno.  

 Odborníci odhadují, že s viktimizací má zkušenost až 60 % dospělé populace. Je 

tedy zřejmé, že zájem o oběti trestných činů, zajištění řádné pomoci a přístupu 

respektujícího jejich citlivé postavení je v zájmu celé společnosti.  
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