Základní informace pro oběť trestného činu podle zákona č. 45/2013 Sb., o
obětech trestných činů a změně některých zákonů
Stali jste se obětí trestného činu, jestliže:
•

bylo Vám ublíženo na zdraví, způsobena majetková i nemajetková újma anebo se na Váš úkor pachatel
obohatil,

•

jste pozůstalým po oběti trestného činu, tedy příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojencem,
osvojitelem, manželem, registrovaným partnerem nebo druhem.

Stali jste se zvlášť zranitelnou obětí trestného činu, jestliže:
•

jste osoba mladší 18 let (dítě)

•

jste osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým
poškozením, které brání plnému uplatnění ve společnosti,

•

jste obětí trestného činu obchodování s lidmi,

•

jste obětí trestného činu v sexuální oblasti, nebo trestného činu zahrnujícímu násilí nebo pohrůžku násilí,
jestliže je zde riziko vzniku druhotné újmy.

Informace pro oběť:
1. U kteréhokoli policejního orgánu nebo státního zastupitelství můžete podat oznámení o skutečnostech
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

2. Můžete se obrátit s žádostí o pomoc psychologického a sociálního poradenství, právní pomoc, právní
informace nebo restorativní programy na subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných
činů. Kontakt na tyto subjekty je přístupný na internetu (www.justice.cz) nebo Vám bude předán.
Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, můžete tyto subjekty požádat o bezplatnou odbornou pomoc (kromě
trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, nevzniklo-li tímto činem nebezpečí nouze
nebo trvale nepříznivý následek).

3. Při hrozícím nebezpečí v souvislosti s pobytem pachatele na svobodě mohou být přijata opatření k zajištění
Vašeho bezpečí, tj. utajena Vaše totožnost, poskytnuta krátkodobá ochrana, zvláštní ochrana, vykázána osoba ze
společného obydlí, nebo vydáno předběžné opatření v trestním řízení ve vztahu k pachateli.

4. Policejní orgán, u kterého byla věc oznámena, Vám podá informace o stavu řízení nebo Vás neprodleně
informuje o postoupení věci na jinou policejní součást.
5. Po podání trestního oznámení následují obecně tyto etapy trestního řízení
•

přípravné řízení, jehož úkolem je připravit řízení před soudem, má neveřejný charakter; můžete
navrhnout, aby soud uložil povinnost obžalovanému nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu,
nebo vydat bezdůvodné obohacení; může Vás doprovázet důvěrník, můžete se nechat zastupovat
zmocněncem, můžete prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování,

•

hlavní líčení probíhá před soudem, je těžištěm pro rozhodování o vině a trestu; jako poškozený, který
uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení,
můžete odvoláním napadnout rozsudek pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy
v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení,

•

vykonávací řízení - vykonání pravomocného rozsudku.

6. Policejní orgán a státní zástupce Vám na Vaši žádost poskytne:
• pravomocné rozhodnutí, kterým se řízení končí, popř. informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno;
informace o stavu trestního řízení je předána pouze tehdy, pokud tím není ohroženo dosažení účelu
trestního řízení,
• informaci o stavu trestního řízení,
• informaci, na který orgán se můžete obrátit s žádostí o vyrozumění v souvislosti s pobytem obviněného
(odsouzeného) na svobodě a kontakt na příslušný orgán.

7. Pokud Vám byla nesprávným úředním postupem nebo rozhodnutím způsobena škoda nebo nemajetková
újma, máte možnost uplatnit vůči státu nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
8. Jako oběť máte další práva
• na informace v jazyce, o kterém prohlásíte, že mu rozumíte, nebo v úředním jazyce státu, jehož jste
občanem,
• na oddělení Vašich osobních údajů odděleně od spisu tak, aby se s nimi mohly seznamovat pouze
oprávněné orgány,
• na přijetí opatření k zabránění kontaktu s pachatelem,
• na možnost podat námitku proti zaměření otázky a poznamenání této otázky do protokolu,
• na výslech v přípravném řízení osobou takového pohlaví, jaké si zvolíte,
• na doprovod důvěrníkem,
• na prohlášení o dopadu trestného činu na Váš život v kterémkoliv stadiu trestního řízení,
Jako zvlášť zranitelné oběti Vám náleží také právo
• na přibrání tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví,
• na výslech stejnou osobou v případě opakovaného výslechu
• na zamezení bezprostředního vizuálního kontaktu s osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s
osobou, proti níž se trestní řízení vede.

Potvrzení o převzetí poučení oběti trestného činu – základní informace

Byla mi předána základní informace pro oběť trestného činu a ústně sděleny informace podle bodu 1) až 4).
Další informace podle bodu 5) až 9) jsem žádal* – nežádal* sdělit ústně a byly* – nebyly* mi ústně vysvětleny.
Základní informace mi byla předána a srozumitelně vysvětlena a beru ji na vědomí

.................................................
(jméno a příjmení, RČ oběti trestného činu)

.................................................
(zákonný zástupce, opatrovník)
(*nehodící se škrtněte)

