Základní informace pro oběť trestného činu
podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a změně některých zákonů
Jako oběť máte právo prohlásit, že nechcete informace podle tohoto zákona, ledaže jsou nutné
k plnému uplatnění Vašich práv poškozeného v trestním řízení. Toto prohlášení můžete kdykoliv
vzít zpět.
Oběť trestného činu: (§ 2)
Obětí je pouze fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem
 ublíženo na zdraví,
 způsobena majetková i nemajetková újma,
 nebo na jejíž úkor se pachatel obohatil,
 byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti
újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel
nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo
byla povinna poskytovat výživu.
Zvlášť zranitelná oběť: (§ 2)
a) dítě (osoba mladší 18 let)
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým
handicapem nebo smyslovým poškozením,
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) nebo trestného činu
teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku)
d) oběť trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu
spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě
nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné
újmy.

Základní informace pro oběť (§ 8)
Prvotní informace důležité pro okamžitou pomoc a Vaše bezpečí.
A) Kontakt na policejní orgán (nebo státní zastupitelství), který je pro Vás nejvhodněji dostupný, pro
účely podání trestního oznámení
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Trestní oznámení bude potvrzeno:
- písemně s vyznačením: spisové značky, času a místa ohlášení trestného činu a základními
okolnosti trestného činu, jako je jeho druh, čas a místo a způsobená škoda či újma,
- poskytnutím opisu protokolu o trestním oznámení.
Na stav řízení se můžete informovat u orgánu, kde jste podali trestní oznámení, nebo budete
vyrozuměni o postoupení věci na jinou součást policie (státního zastupitelství), včetně konkrétní
adresy a telefonního čísla.
B) Potřebujete-li odbornou pomoc psychologického a sociálního poradenství, právní pomoc, právní
informace nebo informace o restorativních programech, obraťte se na subjekty zapsané v registru
poskytovatelů pomoci obětem s žádostí o odbornou pomoc. Kontakt na tyto subjekty je přístupný na
internetu (www.justice.cz), nebo Vám bude předán.
Kontakt:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Zvlášť zranitelná oběť může žádat o bezplatnou odbornou pomoc.
C) Je-li pachatel na svobodě, podle stupně nebezpečí budou přijata opatření k Vaší ochraně (§ 14):
 Policie ČR provede vykázání osoby ze společného obydlí, nebo Vám poskytne krátkodobou
ochranu,
 soud vydá na Vaši žádost předběžné opatření v občanském soudním řízení,
 podle zvláštního předpisu Vám bude poskytnuta zvláštní ochrana svědka,
 podle trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) Vám bude poskytnuto utajení totožnosti i
podoby svědka,
 podle trestního řádu bude vydáno předběžné opatření obviněnému v trestním řízení,
 justiční orgán vydá evropský ochranný příkaz a to ještě předtím, než odjedete do členského
státu, v němž zamýšlíte pobývat.
Další informace si pozorně přečtěte, ústně Vám budou na Vaši žádost vysvětleny.
D) Po podání trestního oznámení obecně následují fáze:
Přípravné řízení - jeho úkolem je zadokumentovat případ tak, aby vedl k podání obžaloby nebo
k jinému rozhodnutí. Dozor vykonává státní zástupce. Oběť většinou podává vysvětlení, vystupuje
jako svědek, je poškozeným s nárokem na náhradu škody, kterou musí alespoň přibližně vyčíslit,
může se zúčastnit znaleckého zkoumání. Po celou dobu má práva oběti.
Hlavní líčení - probíhá před soudem. Zde probíhá dokazování a rozhodování o vině a trestu; státní
zástupce má roli žalobce, práva obžalovaného zajišťuje zpravidla, ne vždy, obhájce. Oběť bývá
předvolána jako svědek a uplatňuje nárok na náhradu škody.
Vykonávací řízení - vykonání pravomocného rozsudku. Oběť může podat dovolání proti rozhodnutí
soudu.

E) Informace v trestním řízení:
a) Policejní orgán, státní zástupce nebo soudce na Vaši žádost poskytne:
 informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno,
 informaci o stavu trestního řízení,
 informaci o skutku, ze kterého byl pachatel obviněn,
 informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před soudem,
 pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.
b) Chcete-li být informováni o pobytu pachatele na svobodě (bude propuštěn, uprchne, bude
změněn způsob jeho léčby nebo bude předán do cizího státu), Věznice, poskytovatel zdravotních
služeb pro výkon ústavní ochranné léčby pachatele, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence
pachatele Vám na žádost poskytnou informace a to do 24 hod od doby, kdy nastala oznamovaná
skutečnost. Žádost se podává v přípravném řízení policejnímu orgánu, státnímu zástupci nebo
soudu.
Pokud si žádost nepodáte, ale hrozilo by Vám nebezpečí, policejní orgán přijme opatření k zajištění
Vašeho bezpečí.

F) Máte za podmínek stanovených zákonem právo na peněžitou pomoc poskytnutou Ministerstvem
spravedlnosti (24), jste-li
a) obětí, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví,
b) osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li osobou blízkou 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 v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby (§
198 trestního zákoníku), kterým vznikla nemajetková újma,
Více informací se dozvíte na kartě: Peněžitá pomoc podle zákona o obětech trestných činů.

G) Vyžaduje-li to situace, obraťte se na nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení
sociálních služeb poskytující pobytové služby.
Kontakt:
………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
H) Vyžaduje-li to situace, obraťte se na nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb s žádostí o
poskytnutí zdravotních služeb.
Kontakt:
………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………
I) Pokud Vám byla rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci
způsobena škoda nebo nemajetková újma, uplatněte nárok na její náhradu (zákon č. 82/1998 Sb.).
Újmu způsobenou Policií ČR nebo úřadem ve správním řízení řeší Ministerstvo vnitra; újmu
způsobenou státním zastupitelstvím nebo soudem řeší Ministerstvo spravedlnosti.
J) Oběť má dále právo na
 respektování osobnosti a důstojnosti oběti a na zdvořilý a šetrný přístup (§ 3 odst. 2),
 opakované poskytnutí informací (§ 3 odst. 4),
 informace od subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
(§ 9),
 informace od orgánů veřejné moci a zdravotnických zařízení (§ 10),
 poskytnutí informací v jazyce, o němž oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce
státu, jehož je občanem (§ 12),
 ochranu před zveřejněním informací umožňujících zjištění totožnosti oběti (§ 15),
 ochranu osobních údajů oběti, tedy aby byly osobní údaje vedeny tak, aby se s nimi mohly
seznamovat pouze oprávněné osoby (§ 16),
 učinění potřebných opatření k zabránění Vašeho kontaktu a osob Vám blízkým
s podezřelým (§ 17),
 šetrné kladení otázek směřujících do intimní oblasti, popř. podání námitek proti takové
otázce (§ 18 odst. 1),
 výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví v přípravném řízení (§ 19),
 doprovod důvěrníkem (§ 21),
 prohlášení o dopadu trestného činu na Váš život (§ 22).
Zvlášť zranitelná oběť má dále právo na
 bezplatnou odbornou pomoc (§ 5 odstavec 1)
 na tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví (§ 19 odstavec 2)
 právo na výslech provedený zvlášť citlivě s ohledem na konkrétní okolnosti, které Vás činí
zvlášť zranitelnou obětí (§ 20 odstavec 1)
 v přípravném řízení právo na výslech osobou vyškolenou za tímto účelem (§ 20 odstavec 2)
 takové provedení výslechu, aby nemusel být později opakován (§ 20 odstavec 3)
 výslech stejnou osobou pro případ dalšího výslechu před týmž orgánem (§ 20 odst. 3),
 přijetí potřebných opatření k zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu oběti s
podezřelým (§ 20 odstavec 4)

Potvrzení
o převzetí poučení oběti trestného činu – základní informace
Byla mi předána základní informace pro oběť trestného činu a ústně sděleny prvotní informace

ano - ne
.......................................................
jméno, příjmení

