
Oponentský posudek na diplomovou práci Karolíny Tomsové 

na téma  

„ Pomoc obětem trestných činů 

komparace úprav v České republice a Finsku“ 

 

Předložená diplomová práce je orientována na právní úpravu práv  obětí trestných činů 

v České republice a ve Finsku a na vzájemné srovnání těchto úprav s přihlédnutím k právním 

předpisům EU.  

Východisko práce tvoří stručná charakteristika historického vývoje postavení oběti 

trestného činu a právních záruk pro oběti dosažených jak na úrovni OSN a Rady Evropy, tak 

na úrovni Evropské unie. Do prvních kapitol práce je zařazeno i stručné pojednání o způsobu 

zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska a druzích pomoci 

poskytovaných obětem v obou srovnávaných státech.  Nezbytný vstup do problematiky tvoří 

rovněž upozornění na nejednoznačnost pojmového vymezení oběti a rozdílné pojetí 

poškozeného ve finském a českém trestním řádu. Autorka tu výklad přiléhavě uzavírá 

konstatováním, že přes rozdílnost úprav obou zemí není jejich komparace nemožná, neboť 

finské právo vykazuje řadu podobných rysů s právem kontinentálním a oba státy jako členové 

EU se musí vypořádat s potřebou harmonizovat své právní řády dle požadavků evropských 

norem. 

Těžiště práce spočívá v rozboru postavení poškozeného v českém a finském trestním 

řízení (kapitola pátá) a v podrobné komparaci systémů odškodňování oběti, a sice v rámci 

trestněprávního a občanskoprávního řízení, v rámci trestní mediace a z veřejných zdrojů 

(kapitola šestá až osmá). Při komparaci základních rysů trestních řízení spjatých s postavením 

poškozeného se autorce podařilo akcentovat základní odlišnosti obou systémů a upozornit na 

jejich přednosti (např. silné postavení poškozeného ve Finsku, které mu umožňuje disponovat 

celým trestním řízením) i nedostatky (např. neexistence zvláštního programu na ochranu oběti 

v pozici svědka ve Finsku). Ve spojitosti s rozborem systémů odškodnění považuji za 

zajímavý zejména výklad autorky o možnosti finského soudu sloučit v případě vzneseného 

nároku na náhradu škody řízení občanskoprávní a trestní a zabývat se případem v jeho 

celistvosti (viz str. 54 a násl.). Bez zajímavosti není ani srovnání statistických dat o využití 

mediace (str. 65 a násl.) a o finanční pomoci vyplácené z veřejných zdrojů (str. 76 a násl.). 

Upozorňuji na poněkud nepřesné vyjádření týkající se přijetí právních úprav o náhradě škody 

způsobené trestnou činností na str. 74, kde autorka uvádí, že na rozdíl od Finska, které 

k úpravě této otázky přistoupilo již v roce 1974, u nás k tomu došlo až v roce 2013 (na str. 14 

přitom autorka správně zmiňuje zákon o peněžité pomoci obětem trestných činů z roku 1997). 

Při pojednání o této problematice autorka ovšem neměla přehlédnout nově přijatý zákon č. 

59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených 

v trestním řízení, a zhodnotit jeho význam pro uspokojení nároku oběti na odškodnění.  

Samostatná pozornost je v práci věnována právu oběti na informace, které je 

nezbytným předpokladem přístupu oběti k jednotlivým druhům pomoci. Autorka tu srovnává 

změny, k nimž došlo v obou zemích po přijetí směrnice z roku 2012. Za přínosné považuji její 

důraz na potřebu věnovat pozornost nejen formální legislativní úpravě, ale také vypracování 

odpovídajících metodických pokynů, které by umožnily účinné zavedení požadavků směrnice 

do praxe. Práci uzavírá stručné pojednání o subjektech poskytujících pomoc obětem a jejich 

financování spolu s úvahami de lege ferenda a závěrečným shrnutím výsledků, k nimž autorka 

ve své práci dospěla. 

  

Výklad je přehledně uspořádán a má logickou stavbu. Svědčí o tom, že diplomantka 

důkladně prostudovala rozsáhlou škálu domácí i zahraniční literatury a dalších odborných 

pramenů. Z práce je rovněž patrné, že diplomantka je schopna samostatné tvůrčí práce. 



Provedená komparace je originální, náměty ke zdokonalení právní úpravy z ní plynoucí jsou 

náležitě odůvodněné a vesměs přínosné.  

 

Práci předběžně hodnotím jako výbornou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

  

 Při obhajobě by se diplomantka mohla zabývat na pozadí finské právní úpravy 

přínosem zákona č. 59/2017 Sb. pro poskytování pomoci obětem trestných činů.  

 

 

 

      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

       

   

V Praze dne 18. 11. 2017 

 

 


