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Hromada paragrafů
Znát svá práva je prospěšné
v každé životní situaci, ať již
například při uzavírání smluv,
při pobytu v nemocnici, při
nákupu v obchodech anebo také
v pracovně právních vztazích.
V případě, že se stanete obětí trestného činu,
jste postupně seznamováni se svými právy v roli
oběti trestného činu, posléze v roli poškozeného
a zároveň také svědka trestného činu. Že tomu
přestáváte rozumět? Naprosto s vámi souhlasíme.
Z tohoto důvodu jsme připravili tuto brožurku, ve
které vám nejdůležitější práva pro takový případ
roztřídíme a srozumitelně pojmenujeme.
Ještě před třiceti lety byl rozsah práv obětí
trestných činů velmi skromný a ve srovnání s právy
pachatele byla práva obětí téměř zanedbatelná.
To se však výrazně změnilo. Pokud dnes oznámíte
na policii, že jste se stali obětí trestného činu
a posléze je tato skutečnost potvrzena, dostanete
řadu formulářů, které vás poučí nejenom o vašich
povinnostech, ale zejména o vašich právech, jež
vám z této nové situace plynou. A právě na tato
práva se nyní soustředíme. Představte si je jako
množství nejrůznějších paragrafů sesypaných
z několika zákonů na jednu hromadu. V současné
době v používaných formulářích totiž zpravidla
naleznete pouhé odkazy na jednotlivá ustanovení
zákona seřazená podle čísel příslušných paragrafů,
popřípadě holou citaci jejich obsahu.

Prvním krokem, který jsme v tomto směru učinili,
bylo rozdělení těchto paragrafů na hromádky tři.
Většina obětí trestného činu se totiž postupně
ocitá v trojím postavení. Nejprve – a současně stále – je obětí, v případě zahájení
trestního řízení se však stává také poškozeným a konečně v určitém stadiu tohoto
řízení vystupuje rovněž v roli svědka. Z každé
této role oběti přitom plynou jiná práva. A ta
nejdůležitější z nich jsme pro vás vybrali. Obrazně
řečeno, máme před sebou již menší a barevně odlišené tři hromádky paragrafů. První se týká oběti,
druhá poškozeného a třetí svědka. A co dál?
Chápeme, že potřebujete rychle vyhledat práva
podle určitého druhu, například právo na informace
nebo právo na ochranu před hrozícím nebezpečím
či právo na bezplatnou a odbornou pomoc. A to je
pro vás, jako právního laika, podle nic neříkajících
čísel paragrafů složité. Z tohoto důvodu jsme práva
pro vás ještě druhově utřídili, což vám usnadní
samotný proces vyhledávání.
Konečně poslední rozlišení spočívá v tom, že jsme
pro vás žlutě zvýraznili ta práva, kterým byste dle
našich odborných zkušeností měli věnovat zvýšenou pozornost. Jsou důležitá zejména pro vaše
bezpečí a informovanost.
Daná práva přitom doporučujeme uplatnit hned na
začátku prověřování trestného činu (tj. na začátku
trestního řízení), resp. nejlépe již v okamžiku jeho
oznámení.
V dalším textu se tedy podíváme na ono trojí
postavení oběti trestného činu.
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OBĚŤ
TRESTNÉHO ČINU

druh nebo družka. Je-li takovýchto osob v konkrétním případě více, považuje se za oběť každá z nich.

Obětí se podle zákona rozumí
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.

Na všechny tyto osoby se vztahují práva
oběti trestného činu, která jsou zakotvena
v zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
V našem materiálu jsou vyznačena zelenou barvou.
Jako oběť hned na začátku podáváte vysvětlení
k věci, které je zaznamenáno na úřední záznam.
Podporu vám při podání vysvětlení může poskytnout důvěrník nebo zmocněnec, který se spolu
s vámi tohoto úkonu může zúčastnit. Policie je na
samém začátku trestního řízení povinna prověřit
skutečnosti nasvědčující tomu, zda byl oznamovaný
trestný čin spáchán, či nikoli.

Pokud byla trestným činem oběti způsobena smrt,
považují se za oběť též její příbuzní, avšak jen tehdy,
utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, nebo jim
zemřelá oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla
povinna poskytovat výživu. Mezi takové oběti patří
příbuzní v pokolení přímém, sourozenci, osvojenci,
osvojitelé, manžel/ka nebo registrovaný partner/ka,

Hned na začátku je přitom důležité rozpoznat,
zda se v konkrétním případě nejedná o zvlášť
zranitelnou oběť trestného činu. Tato kategorie
obětí má totiž zákonem garantované právo zejména
na vyšší ochranu a citlivější zacházení. Zvlášť
zranitelnými obětmi jsou především děti do 18 let
věku (a to bez ohledu na charakter trestného

POŠKOZENÝ

Znamená to, že od orgánů činných v trestním řízení
obdrží mnohostránkový formulář označený jako
„Poučení poškozené fyzické osoby a oběti v trestním řízení“ a seznamuje se s celým katalogem
práv, avšak jen na poškozené osobě záleží, zda
a která práva v daném případě fakticky využije.

V okamžiku, kdy policisté zahájí
trestní řízení pro podezření
z určitého trestného činu, dostává
se oběť trestného činu do role
poškozeného.

SVĚDEK
Většina obětí trestného činu je
zároveň jeho svědkem.
Až na výjimky mohou oběti podat svědeckou
výpověď k tomu, co se dělo před činem, zda se
s pachatelem znali, zda jim někdo vyhrožoval, jaký
byl průběh samotného činu, jaké věci jim byly
pachatelem odcizeny a poškozeny, jaká jim byla
způsobena újma na zdraví atd.

Poškozený je podle zákona ten, komu bylo
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo

Proto také oběť v rámci trestního řízení vypovídá
jako poškozený v roli svědka. O podání této výpovědi se sepisuje protokol, přičemž jejímu podání
může být přítomen nejen důvěrník a zmocněnec
(na straně oběti – poškozeného), ale také obhájce
(na straně obviněného).
Podle zákona je každý povinen se na předvolání
dostavit (k orgánům činným v trestním řízení)
a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo
o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech
důležitých pro trestní řízení.

činu, jehož se staly obětí), dále osoby s fyzickým,
psychickým nebo mentálním hendikepem nebo
smyslovým poškozením a osoby vysokého věku
(nikoli automaticky, ale jen tehdy, pokud tento
jejich hendikep nebo vysoký věk mohou vzhledem
k jejich poměrům a okolnostem případu bránit
jejich plnohodnotnému uplatnění ve společnosti),
dále oběti trestných činů obchodování s lidmi, teroristického útoku, znásilnění, týrání osoby žijící
ve společném obydlí (tzv. domácího násilí) a týrání
svěřené osoby (a to automaticky, tedy bez ohledu
na jejich osobní poměry a z nich plynoucí eventuální přítomnost zvýšeného rizika způsobení druhotné
újmy) a konečně oběti trestných činů proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti nebo oběti trestných
činů, které zahrnovaly násilí či pohrůžku násilím,
oběti trestného činu, který zahrnoval nátlak
a oběti trestného činu spáchaného z nenávisti nebo
spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
skupiny (nikoli automaticky, ale jen tehdy, pokud je
vzhledem k věku, pohlaví, rase, národnosti, sexuální orientaci, náboženskému vyznání, zdravotnímu

stavu, rozumové vyspělosti, aktuální životní situaci
či vztahu k osobě pachatele trestného činu u těchto
osob v konkrétním případě dáno zvýšené riziko
způsobení druhotné újmy, tedy újmy vyvolané přístupem policie, státního zástupce, soudu, znalce,
tlumočníka, obhájce apod.).

ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem
obohatil.

PRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC

Klíčová práva poškozeného jsme pro vás zpřehlednili jejich rozdělením podle podobného typu na tyto
části:

Klíčová práva obětí jsme pro vás zpřehlednili jejich
rozdělením podle podobného typu na tyto části:
PRÁVO NA ODBORNOU POMOC
PRÁVO NA INFORMACE
PRÁVO NA OCHRANU PŘED HROZÍCÍM
NEBEZPEČÍM
PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ
PRÁVO NA OCHRANU PŘED DRUHOTNOU
ÚJMOU
PRÁVO NA FINANČNÍ KOMPENZACI
Je-li oběti přiznán status zvlášť zranitelné oběti,
má automaticky přiznánu i řadu dalších práv.

PRÁVO NA ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A BEZPEČÍ
DISPOZIČNÍ PRÁVO
PRÁVO NA FINANČNÍ KOMPENZACI

PRÁVO NA INFORMACE
PRÁVO NA AKTIVNÍ ÚČAST V TRESTNÍM
ŘÍZENÍ

Svědek má tedy povinnost se na základě svého
předvolání dostavit, podat svědeckou výpověď
a vypovídat pravdu (nejedná-li se o situace, kdy
je výslech svědka ze zákona zakázán nebo kdy má
svědek zákonné právo odepřít svoji výpověď).
Oběť trestného činu v roli svědka tak má řadu
dalších práv. I ta jsme pro vás zpřehlednili jejich
rozdělením podle podobného typu na tyto části:
PRÁVO NA UŽITÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA
PRÁVO NA ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A BEZPEČÍ

PRÁVO NA INFORMACE
PRÁVO NA ZÁKAZ VÝSLECHU/NA ODEPŘENÍ
VÝPOVĚDI
PRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC
PRÁVO NA FINANČNÍ KOMPENZACI
V dalším textu se na vybraná práva oběti
trestného činu, poškozeného a svědka podíváme podrobněji. Žlutě jsme pro vás zvýraznili práva z našeho pohledu nejdůležitější. 

OBĚŤ

V ROLI
OBĚTI

V ROLI
SVĚDKA
v trestním řízení

trestného činu
V ROLI
POŠKOZENÉHO
v trestním řízení

V ROLI OBĚTI trestného činu
PRÁVA OBĚTI
PODLE ZÁKONA
Č. 45/2013 SB.,
O OBĚTECH
TRESTNÝCH ČINŮ

+

•	na odbornou pomoc

•	na ochranu soukromí

•	na informace

•	na ochranu před
druhotnou újmou

•	na ochranu před
hrozícím nebezpečím •	na finanční kompenzaci

další práva oběti, které byl přiznán status zvlášť zranitelné oběti

Oběť trestného činu
Práva podle zák. č. 45/2013 Sb. (zákon o obětech
trestných činů)
STAV PLATNÝ K 1. 8. 2021

Stále relativně nový zákon
o obětech trestných činů shrnul
všechna dosud existující práva
obětí a doplnil je o řadu práv
nových, například o právo být
doprovázen k podání trestního
oznámení / vysvětlení / svědecké
výpovědi a k dalším procesním
úkonům zvoleným důvěrníkem.
Zakotvil také nový status zvlášť zranitelných
obětí a jejich práv. Tento zákon rovněž upravuje
významná neprocesní práva obětí, mezi které mimo
jiné patří právo na bezplatnou odbornou pomoc
a peněžitou pomoc státu. O svých právech je
oběť informována prostřednictvím formuláře „Základní informace pro oběť trestného
činu“, který zpravidla dostane hned při oznamování trestného činu popř. jiném prvotním
kontaktu s Policií České republiky.
V rámci odborné a bezplatně poskytované pomoci
vám v Bílém kruhu bezpečí rádi poradíme „jak na
to“, abyste svá práva vyplývající ze zákona správně
uplatnili. Barevně jsme zvýraznili práva, která doporučujeme uplatnit co nejrychleji, tj. již ve chvíli,
kdy trestný čin oznamujete.

Právo na odbornou pomoc
Právo na poskytnutí odborné pomoci
(§ 4 a § 6)

Právo na informace
Právo být srozumitelným, vhodným
a přiměřeným způsobem informována
o svých právech, včetně možnosti jejich
plného uplatnění – i opakovaně, někdy
ústně i písemně (§ 3 odst. 4 a § 13)
Právo oběti prohlásit, že nechce být
informována, včetně poučení o možnosti
zpětvzetí tohoto prohlášení (§ 13)
Právo na informace o věci, v níž se stala
obětí (§ 7 a § 11)
Právo na poskytnutí základních
informací (§ 8 a § 10)
Právo na písemné potvrzení přijetí jí
podávaného trestního oznámení
(§ 8 odst. 3)
Právo na poskytnutí
•	pravomocného rozhodnutí, kterým se
trestní řízení končí (§ 11 odst. 1)
•	odůvodnění pravomocného meritorního
rozhodnutí v cizím jazyce (§ 12 odst. 2)
•	informací o opatřeních přijatých
k zajištění jejího bezpečí (§ 11 odst. 6)
•	informací k osobě obviněného/
odsouzeného (§ 11 odst. 3, 6)
•	vybraných informací ve svém mateřském
nebo jiném jazyce (§ 12 odst. 1)
•	překladu podstatných písemností
(§ 12 odst. 3)
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Právo na ochranu před
hrozícím nebezpečím
Právo na přijetí opatření vedoucích
k zajištění jejího bezpečí (§ 14)

Právo na ochranu soukromí
Právo na zákaz zveřejnit informace umožňující
zjištění totožnosti oběti (§ 15)
Právo na oddělené vedení jejích
osobních údajů (§ 16)

•	podat námitky proti zaměření kladené
otázky (§ 18 odst. 2)
•	žádat o provedení výslechu v přípravném
řízení osobou stejného nebo opačného
pohlaví (§ 19 odst. 1)
•	učinit prohlášení o dopadu trestného činu
na její dosavadní život (§ 22)

Právo na ochranu před
druhotnou újmou

Právo na finanční
kompenzaci

Právo na presumpci viktimizace, tedy na to,
aby s ní bylo zacházeno jako s obětí, pakliže
se tak cítí, nevyjde-li najevo opak nebo nejdeli o zjevné zneužití zákona (§ 3 odst. 1)

Právo na peněžitou pomoc poskytovanou
státem (§ 23 až § 37)

Právo
•	na zdvořilé a šetrné zacházení =
prevence vzniku druhotné újmy
(§ 3 odst. 2)
•	na přiznání práv bez ohledu na osobní
poměry oběti (§ 3 odst. 3)
•	na omezení kladení otázek směřujících do
její intimní oblasti (§ 18 odst. 1)
•	na zvlášť šetrné, ohleduplné
a obsahově vyčerpávající kladení
otázek směřujících do její intimní
oblasti (§ 18 odst. 1)
•	na formulaci otázek směřujících do její
intimní oblasti s přihlédnutím k jejímu
věku, osobním zkušenostem a psychickému
stavu (§ 18 odst. 1)
•	na doprovod důvěrníka k úkonům
prováděným v rámci trestního řízení
a k podání vysvětlení (§ 21 odst. 1)
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Právo
•	žádat učinění potřebných opatření
vedoucích k zabránění kontaktu oběti
s pachatelem (§ 17 odst. 1)

Je-li oběti přiznán status zvlášť
zranitelné oběti, má kromě všech
výše uvedených práv automaticky
také právo na:
1.	zacházení jako se zvlášť zranitelnou
obětí i v případě pochybností
(§ 3 odst. 1)
2.	poskytnutí odborné pomoci bezplatně
a bez zbytečného odkladu (§ 5 odst. 1)
3.	učinění vhodných opatření bránících
jejímu kontaktu s pachatelem v rámci
prováděného úkonu
(§ 17 odst. 2, § 20 odst. 4)
4.	žádost o přibrání tlumočníka stejného nebo
opačného pohlaví (§ 19 odst. 2)
5.	provedení výslechu obzvláště citlivě
a s ohledem na konkrétní okolnosti,
které ji činí zvlášť zranitelnou
(§ 20 odst. 1)

6.	provedení výslechu v přípravném
řízení osobou k tomu vyškolenou
a v prostorách pro tento účel
přizpůsobených (§ 20 odst. 2)
7.	provedení výslechu tak, aby nemusel být
později opakován (§ 20 odst. 3)

8.	provedení opakovaného výslechu stejnou
osobou (§ 20 odst. 3)
9.	právní pomoc poskytovanou
zmocněncem bezplatně přímo ze
zákona (§ 51a odst. 2 TŘ)
„Nebyla jsem účastnicí trestního řízení,
ani jako poškozená, ani jako svědkyně.
K vraždě mé dcery, samoživitelky, na
druhém konci republiky jsem neměla
co vypovědět. Byla zavražděna na pracovišti kvůli penězům v pokladně. Ujala
jsem se své čtyřleté vnučky a v její
prospěch jsem požádala o peněžitou
pomoc stát. OSPOD uplatnil v trestním
řízení za vnučku nárok na náhradu škody
proti pachateli. Peněžitá pomoc státu
nám pomohla překonat nejtěžší období,
kdy jsem jako důchodkyně adaptovala
svůj malý byt na soužití s osiřelou
vnučkou. Přestože se informace o tomto
právu ke mně dostala nahodile a poměrně pozdě, zvládla jsem žádost podat
v zákonné lhůtě do dvou let od spáchání
trestného činu.“

„Zpětně hodnotím jako velmi užitečnou informaci o tom, že mohu
čerpat odbornou a bezplatnou pomoc
v nestátní organizaci pro pomoc obětem
trestných činů. Na policii mi předali
i leták s adresou. Nikdy v životě se mi
nic podobného nestalo a byl jsem po
loupežném přepadení několik dnů otřesen. V poradně Bílého kruhu bezpečí se
mě ujala dvojice poradců, psycholožka
a právník. Z první konzultace jsem
odcházel klidnější a věděl jsem, že už
na to nejsem sám. Postupně mi poskytli
doprovod na policii a k soudu, spolu se
mnou vyplnili Dotazník pro Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti,
srozumitelně mi vysvětlili moje práva,
z nichž řadu jsem využil.“
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V ROLI POŠKOZENÉHO v trestním řízení
KLÍČOVÁ PRÁVA
POŠKOZENÉHO
PODLE ZÁKONA
Č. 141/1961 SB.,
TRESTNÍ ŘÁD

•	na informace
•	na aktivní účast
v trestním řízení

•	na zajištění ochrany
a bezpečí
•	dispoziční právo
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Oběť v roli poškozeného
Klíčová práva podle zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád)
STAV PLATNÝ K 1. 8. 2021

V případě, že je zahájeno trestní
řízení, dostává se oběť trestného
činu do postavení poškozeného,
ze kterého jí plyne mnoho práv.

Právo na informace

Od policie obdrží jejich přehled, který je obsažen ve
formuláři „Poučení poškozené fyzické osoby
a oběti v trestním řízení“, jehož převzetí
potvrdí podpisem. Okolnosti prověřování a poté
i vyšetřování trestného činu v tu chvíli ne vždy
umožní policistům alespoň část těchto práv oběti
srozumitelně vysvětlit.

•	o právech podle ZOTČ, včetně
možnosti jejich uplatnění (§ 46)

Ani sama oběť mnohdy nebývá v kondici, kdy by
zvládla dlouhý a odborný výklad. Přitom nejlépe již
na samém začátku prověřování, resp. vyšetřování
by poškozený měl znát a umět uplatnit alespoň
některá svá práva, zejména ta, jež jsme v tomto
letáku zvýraznili barevně.
Pro poškozeného je mnohdy důležité hned na
začátku trestního řízení využít práva na svou
ochranu a bezpečí, na informace a aktivní účast
v trestním řízení. Mít co nejrychleji po svém
boku zmocněnce, být včas informován o tom,
že trestní věc může být řešena ve zkráceném řízení vydáním trestního příkazu, využít
možnost utajit svou identitu, podobu nebo
alespoň omezit uvádění údajů ke své osobě
při protokolaci, to vše jsou pro poškozeného
významná práva a bylo by škoda nechat je
„ležet ladem“ z pouhé neznalosti. 
Veškerá práva poškozeným rádi vysvětlí odborní
poradci v poradnách Bílého kruhu bezpečí, a to
vždy s přihlédnutím k trestnému činu, jehož obětí
se stali, jakož i k aktuálně probíhající fázi trestního
řízení, jehož je daný čin předmětem.

Právo být srozumitelně poučen
•	o svých právech, včetně možnosti
jejich uplatnění (§ 2 odst. 15)

Právo být upozorněn
•	na možnost sjednání dohody o vině
a trestu, včetně časového limitu pro
uplatnění nároku na náhradu škody
(§ 46 a § 175a odst. 2)
•	na možnost vydání trestního příkazu,
včetně časového limitu pro uplatnění
nároku na náhradu škody (§ 46)
•	na možnost uspokojení nároku na náhradu
způsobené škody nebo nemajetkové újmy
podle zákona č. 59/2017 Sb. (§ 46)
•	na následky nedostavení se k hlavnímu
líčení (§ 198 odst. 2)
Právo být vyrozuměn
•	o konání veřejného zasedání soudu
o návrhu na schválení dohody o vině
a trestu (§ 314q odst. 1)
•	o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování
(§ 166 odst. 1)
•	o termínu hlavního líčení/veřejného
zasedání (§ 198 odst. 1, 2, § 233 odst. 1, 2)
Právo na doručení
•	opisu usnesení o zahájení trestního stíhání
(§ 160 odst. 2)
•	obžaloby nebo návrhu na potrestání
(§ 176, 196 odst. 1 a 5, § 179d)
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trestného činu

V ROLI OBĚTI trestného činu
PRÁVA
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PRÁVA OBĚTI
PODLE ZÁKONA
Č. 45/2013 SB.,
O OBĚTECH
TRESTNÝCH ČINŮ

•	na odbornou pomoc

•	na ochranu soukromí

•	na informace

•	na ochranu před
druhotnou újmou

•	na ochranu před
hrozícím nebezpečím •	na finanční kompenzaci

+

další práva
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status zvlášť
zranitelné
oběti
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V ROLI POŠKOZENÉHO v trestním řízení

OBĚŤ

PRÁVA

KLÍČOVÁ PRÁVA
POŠKOZENÉHO
PODLE ZÁKONA
Č. 141/1961 SB.,
TRESTNÍ ŘÁD

•	na informace
•	na aktivní účast
v trestním řízení

•	na zajištění ochrany
a bezpečí
•	dispoziční právo

•	na právní pomoc •	na finanční kompenzaci

V ROLI SVĚDKA v trestním řízení
PRÁVA

PRÁVA
SVĚDKA PODLE
ZÁKONA
Č. 141/1961 SB.,
TRESTNÍ ŘÁD

•	na užití mateřského
jazyka

•	na zajištění ochrany
a bezpečí

•	na informace

•	na zákaz výslechu

•	na právní pomoc

•	na odepření výpovědi

•	rozsudku nebo trestního příkazu
(§ 130 odst. 1 a § 314f odst. 2)
•	jinými stranami podaného odvolání
(§ 251 odst. 3)
Právo na poskytnutí informací k osobě
obviněného/odsouzeného (§ 103a)
Právo požádat o vyrozumění o konání
veřejného zasedání o podmíněném propuštění
odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody
(§ 228 odst. 4 a § 331 odst. 1)

Právo na aktivní účast
v trestním řízení
Právo
•	podat trestní oznámení a žádat
vyrozumění o provedených úkonech
(§ 59 a § 158 odst. 1 a 2)
•	používat svůj mateřský nebo jiný jazyk
(§ 2 odst. 14)
•	vzdát se svých procesních práv
(§ 43 odst. 5)
Právo
•	navrhovat doplnění dokazování
(§ 43 odst. 1, § 196 odst. 4 a § 215 odst. 4)
•	nahlížet do spisu a pořizovat si jeho
kopie (§ 43 odst. 1 a § 65)
•	prostudovat vyšetřovací spis a činit návrhy
na doplnění vyšetřování (§ 166 odst. 1, 2)
•	učinit prohlášení o dopadu
spáchaného trestného činu na jeho
dosavadní život (§ 43 odst. 4, § 212a)
Právo
•	žádat přezkum postupu policejního
orgánu nebo státního zástupce
(§ 157a)
•	podat námitky proti průběhu procesního
úkonu nebo obsahu protokolu
(§ 55 odst. 1 písm. f)
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•	vznést námitky proti osobě, odbornému
zaměření znalce nebo formulaci
položených otázek (§ 105 odst. 3)
Právo
•	zúčastnit se sjednávání dohody o vině
a trestu (§ 43 odst. 1, § 206b odst. 2)
a veřejného zasedání o schválení
dohody o vině a trestu
(§ 43 odst. 1, § 314q)
•	na poskytnutí přiměřené lhůty na přípravu
k hlavnímu líčení/veřejnému zasedání
(§ 198 odst. 1, 2, § 233 odst. 1, 2)
•	zúčastnit se hlavního líčení
(§ 43 odst. 1)
• n a omezení vlastní účasti u hlavního
líčení jen na nezbytnou dobu
(§ 202 odst. 6)
•	být seznámen s obsahem výpovědi
obžalovaného (§ 202 odst. 6)
•	klást vyslýchaným osobám otázky
(§ 215 odst. 1)
•	na předložení posudků, listinných
a věcných důkazů v rámci hlavního líčení
k nahlédnutí (§ 213 odst. 1)
•	navrhovat přečtení některé ze soudem
předkládaných listin (§ 213 odst. 2)
•	přednést závěrečnou řeč (§ 216 odst. 2)
nebo konečný návrh (§ 235 odst. 3)
Právo
•	podat odvolání proti odsuzujícímu
rozsudku – jen proti výroku o náhradě
škody/nemajetkové újmy/ vydání
bezdůvodného obohacení, v případě
trestního příkazu právo podat proti
němu odpor poškozenému nenáleží
(§ 245 odst. 1, § 246 odst. 1 písm. d),
odst. 2 a § 248 odst. 1)
•	zúčastnit se veřejného zasedání o odvolání
(§ 43 odst. 1, § 263)

•	podat stížnost proti usnesení – jen pokud
se jej dané usnesení týká nebo pokud
k jeho vydání dal svým oprávněným
návrhem podnět
(§ 142 odst. 1 a násled.)

Právo na právní pomoc
Právo
•	na zastoupení zmocněncem, kterého si
poškozený sám zvolí nebo který mu byl
zvolen oprávněnou osobou (§ 50 a § 51)
•	žádat přiznání nároku na právní
pomoc poskytovanou zmocněncem
bezplatně nebo za sníženou odměnu
(§ 51a)
•	na bezplatné poskytnutí právní
pomoci zmocněncem automaticky,
je-li dítětem nebo zvlášť zranitelnou
obětí (§ 51a odst. 2)
•	na ustanovení zmocněnce soudem
(§ 51a odst. 4)
•	žádat zproštění ustanoveného zmocněnce
(§ 51a odst. 5)
•	na zastoupení zákonným zástupcem nebo
opatrovníkem (§ 45 odst. 1)

Právo na zajištění ochrany
a bezpečí
Právo
•	na šetrné a ohleduplné vedení řízení
(§ 2 odst. 15)
•	na zákaz zveřejnění informací
vedoucích ke zjištění totožnosti
poškozeného (§ 8a, § 8b)
•	na utajení své podoby a totožnosti
(§ 55 odst. 2)
•	žádat o omezení osobních údajů
uváděných při protokolaci
(§ 55 odst. 1 písm. c), § 65 odst. 6)

• n a formulaci dotazů s přihlédnutím
k věku, osobním zkušenostem
a psychickému stavu poškozeného
(§ 101 odst. 2)
•	podat námitky proti zaměření otázky
směřujících do intimní oblasti poškozeného
(§ 101 odst. 3)
•	žádat o vyloučení veřejnosti při
hlavním líčení (§ 200 odst. 1)
•	vypovídat při hlavním líčení
v nepřítomnosti obžalovaného
(§ 209 odst. 1)
•	žádat o povolení přístupu k hlavnímu líčení
dvěma svým důvěrníkům (§ 201 odst. 2)

Dispoziční právo
Právo
•	udělit souhlas s trestním stíháním,
včetně jeho zpětvzetí – platí jen
u vybraných trestných činů, a to pouze
tehdy, je-li obviněný vůči poškozenému
osobou blízkou (§ 163 a § 163a)
•	udělit/neudělit souhlas k rozhodnutí
o schválení narovnání (§ 309 odst. 1)

Právo na finanční
kompenzaci
Právo
•	uplatnit nárok na náhradu škody/
nemajetkové újmy/na vydání
bezdůvodného obohacení
(§ 43 odst. 3, § 44 odst. 3 a § 206 odst. 2)
•	být poučen o povinnosti doložit důvod
a výši uplatněného nároku na náhradu
škody/ nemajetkové újmy nebo na
vydání bezdůvodného obohacení
(§ 43 odst. 3)
•	navrhnout zajištění svého nároku
na náhradu škody na majetku
obviněného (§ 47, § 48, § 49)
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•	žádat, aby náklady na znalecký posudek
vyžádaný poškozeným nesl stát (§ 151a)
•	žádat náhradu účelně vynaložených
nákladů (§ 154, § 155 odst. 4, 5, 6)
•	uzavřít dohodu o náhradě
způsobené škody/vydání získaného
bezdůvodného obohacení, která je
podkladem pro podmíněné zastavení
trestního stíhání (§ 307)

„Považuji za štěstí, že jsem zavolal
na Linku pomoci obětem tři dny po
loupežném přepadení. Po pachateli
policie stále pátrala. Dostal jsem
cenné rady a také mi vysvětlili
řadu mých práv, které mohu
využít. Požádal jsem při výslechu na
protokol o omezení uvádění mých
osobních údajů. Tak to zůstalo až do
konce vyšetřování i před soudem.
A také jsem věděl, jak se připojit
s nárokem na náhradu škody. S tím
mi před hlavním líčením pomohli
v poradně Bílého kruhu bezpečí."

„Moje maminka byla napadena ve
svém bytě. Bylo jí 84 let. Po propuštění
z nemocnice nebyla schopna účastnit
se hlavního líčení u soudu. Pro ni i pro
mě bylo nesmírně důležité, že mohla
alespoň popsat soudu dopad trestného
činu na svůj život. Říká se tomu Prohlášení a má na ně právo každý poškozený,
jenže moc lidí to při poučení přeslechne
nebo tomu nerozumí. Nám to vše
vysvětlil případový manažer Bílého
kruhu bezpečí, který přijel za maminkou
domů. Ta pak vlastními slovy soudu
popsala, jaký konec života jí pachatel
připravil, když ji rozbil hlavu a obličej.
Maminka totiž byla velmi vitální,
pohyblivá, samostatná a fungovala
jí dobře i paměť. O to vše ji mladý
pachatel připravil. Bylo znát, že když
soudce maminčino prohlášení přečetl,
obžalovaný pochopil, co udělal."

„Když jsem na policii
podávala trestní oznámení a poprvé o celé
události vypovídala, byl
pro mě neocenitelný
doprovod mé kolegyně.
Stačilo uvést, že je mým
důvěrníkem a po ověření
její totožnosti a upřesnění toho, že nebude
svědkyní v dané věci,
mohla po celou dobu
sedět vedle mě a být mi
oporou. Vypovídala jsem
pět hodin a nevím, jak
bych to bez ní zvládla.“

„Po dopravní nehodě
(nedbalostním trestném
činu) jsme využili jako
poškození práva na
zastupování zmocněncem.
Díky tomu jsme také včas
získali informaci o tom, že
ve věci může být soudem
vydán trestní příkaz a stihli
jsme se tak včas připojit se
svým nárokem na náhradu
škody proti pachateli. Naši
známí před dvěma roky tyto
informace neměli, a tak
jejich dopravní nehoda byla
rozhodnuta ve zkráceném
řízení (trestním příkazem)
bez jakékoliv možnosti
jejich osobní účasti.“
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Oběť v roli svědka
Práva podle zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád
STAV PLATNÝ K 1. 8. 2021

Oběť trestného činu vystupuje
v trestním řízení nejenom
v postavení poškozeného, ale
ve většině případů je rovněž
i svědkem trestného činu.
Z toho plyne její možnost čerpat práva i z katalogu
práv svědka. Mezi nejvýznamnější z těchto práv,
které je třeba uplatnit co nejdříve, patří práva
na zajištění ochrany a bezpečí, včetně práv na
informace k osobě obviněného, která jsme barevně
zvýraznili.

Právo na užití mateřského
jazyka
Právo používat svého mateřského nebo
jiného jazyka (§ 2 odst. 14)

Právo na zajištění ochrany
a bezpečí
Právo
•	na utajení své podoby a totožnosti
(§ 55 odst. 2)
•	vypovídat při hlavním líčení
v nepřítomnosti obžalovaného
(§ 209 odst. 1)
•	žádat o vyloučení veřejnosti během
svého výslechu při hlavním líčení
(§ 200 odst. 1)
•	na zákaz zveřejnění informací
umožňujících zjištění totožnosti oběti
– platí jen v přípravném řízení
(§ 8a odst. 1, 2)

•	na zabránění bezprostřednímu setkání
s jí poznávanou osobou v rámci rekognice
(§ 104b odst. 7)
•	na zvláštní vedení výslechu/rekognice,
je-li svědek dítětem – neplatí automaticky
(§ 102, § 104b odst. 7)
•	na zvláštní ochranu za podmínek
stanovených zák. č. 137/2001 Sb.

Právo na informace
Právo
•	být upozorněn na následky
nedostavení se k výslechu/rekognici
na základě předvolání (§ 66)
•	být poučen o trestních následcích křivé
výpovědi, křivého obvinění a pomluvy
(§ 101 odst. 1)
•	na poskytnutí informací k osobě
obviněného/odsouzeného (§ 103a)
•	žádat o poskytnutí kopie jí podepsaného
úředního záznamu o podaném vysvětlení
(§ 158 odst. 6)

Právo na zákaz výslechu/
odepření výpovědi
Právo na zákaz
•	výpovědi k utajovaným skutečnostem
(§ 99 odst. 1)
•	účasti na rekognici v postavení poznávající
osoby v případě povinnosti mlčenlivosti
(§ 99 odst. 2, § 104b odst. 6)
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Právo na odepření výpovědi (účasti na
rekognici v postavení poznávající osoby)
•	je-li svědek k obviněnému osobou
blízkou (§ 100 odst. 1, § 104b odst. 6)
•	z důvodu obavy svědka z možného
trestního stíhání své osoby nebo
osoby sobě blízké
(§ 100 odst. 2, § 104b odst. 6)

Právo na právní pomoc
Právo na právní pomoc advokáta při
podání vysvětlení (§ 158 odst. 5)

Právo na finanční
kompenzaci
Právo na náhradu svědečného (§ 104)
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„Byla jsem napadena zákeřně neznámým pachatelem nedaleko svého
bydliště. Za bílého dne mě pachatel srazil na zem a znásilnil. Díky dobré radě
přátel jsem byla do 48 hodin v poradně
Bílého kruhu bezpečí. Vedle psychologické a morální podpory jsem vstřebala
několik užitečných rad ke svým právům
v trestním řízení. Mé jméno již bylo
uvedeno v útlém spise, protože mě
nikdo o právu na utajení mé totožnosti
coby svědka nepoučil. Zanedlouho jsem
byla vyzvána k rekognici za účelem
poznání osoby pachatele. S poukazem
na to, že si nepřeji, aby si pachatel
nebo jeho obhájce později ve spise
přečetli mé jméno a ani další informace
vedoucí k mému ztotožnění, jsem
jako poškozená v postavení svědka
požádala o odstranění jména ze spisu.
Nebylo to jednoduché, ale trestní řízení
bylo v samém začátku a se spisem se
seznámil jen úzký okruh osob, takže
mi nakonec orgány činné v trestním
řízení vyhověly a mé jméno bylo, stejně
jako další osobní údaje, vedeno zcela
odděleně od spisu. Výrazně to přispělo
ke snížení mého strachu během celého
řízení, zejména po dopadení a odsouzení pachatele.“

„V trestním řízení jsme byli
nejenom poškozenými, ale rovněž
jsme vypovídali i jako svědci
trestného činu. Pachatel choval
velkou nenávist k celé naší rodině
a netajil se tímto postojem ani
v průběhu vyšetřování. Neváhali
jsme proto požádat orgány činné
v trestním řízení o informace
o něm jako obviněném a posléze
i soud o informace o odsouzeném.
To vše pro případ své ochrany, pokud by z vazby a posléze z výkonu
trestu uprchl nebo byl předčasně
propuštěn. Toto naše právo za
ním putovalo i do věznice. Odtud
nás včas informovali o termínu
jeho propuštění na svobodu. Bylo
pro nás důležité, že jsme nežili
v nejistotě a na případné setkání
s ním jsme se mohli předem včas
připravit.“
„Bylo pro mě těžké vypovídat
k činu, jehož obětí jsme se stali
můj brácha – dvojče a já. Bratr
to nepřežil. Před hlavním líčením
u soudu jsem proto využil svého
práva a písemně jsem požádal
předsedkyni senátu, zda bych
mohl vypovídat bez přítomnosti
obžalovaného a také s vyloučením
veřejnosti během mého výslechu.
Vyhověla mi a dokonce mi zajistila
oddělenou čekárnu, kde jsem strávil asi dvacet minut před podáním
své svědecké výpovědi. Nepotkal
jsem se ani s novináři, ani s rodinou obžalovaného. Můj doprovod
– důvěrník, mohl čekat se mnou
a doprovodil mě i do jednací síně.
O takovém právu by měli vědět
všichni. Přetěžký úkol se stal díky
těmto opatřením snesitelným."
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Bílý kruh bezpečí
je zapsaným spolkem, registrovaným u Městského soudu v Praze pod
spisovou značkou L 2461. Poskytuje služby registrované u Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách: telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství,
intervenční centra. Rovněž je zapsán do Registru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů u Ministerstva spravedlnosti ČR. Své odborné
služby poskytuje Bílý kruh bezpečí bezplatně ambulantní i terénní formou
na území celé České republiky.

Linka pomoci obětem
– 116 006

•	zvládání emocionální reakce
(pocity studu a ponížení, lítost, hněv,
zármutek a truchlení),

Bezplatná, diskrétní a dosažitelná v nepřetržitém
provozu je tato linka určena pro:

•	prevence rozvoje posttraumatické
stresové poruchy,

•	oběti trestných činů a domácího
násilí,

•	dilema oznámit, nebo neoznámit
trestný čin,

•	svědky trestných činů,

•	informování o právech poškozeného
a svědka v trestním řízení (důvěrník,
zmocněnec aj.),

•	pozůstalé po obětech trestných činů,
• blízké a známé obětí,
•	každého, kdo se cítí být obětí
trestného činu.
Volajícím Linka pomoci obětem poskytne prostřednictvím týmu vyškolených konzultantů prostor pro
sdílení aktuální situace a emocionální podporu,
nabídne informace o právech obětí trestných činů
a domácího násilí. V případě potřeby zprostředkuje
rychlou pomoc některé z poraden Bílého kruhu
bezpečí v ČR nebo předá kontakt na další pomáhající organizace. V závažných případech může
záležitost se souhlasem volajícího předat Centrále
Bílého kruhu bezpečí s návrhem na poskytnutí
urgentních služeb. Další informace naleznete na
www.116006.cz.
Linka pomoci obětem je zaměřena na tyto oblasti
pomoci a podpory:
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•	znovuobnovení pocitu bezpečí,
poskytnutí porozumění a důvěry,

•	informování o řízení před soudem
(oddělené čekárny, vyloučení
veřejnosti, nepřítomnost
obžalovaného),
•	informování o právech na odškodnění
a peněžitou pomoc státu,
•	řešení individuálních potřeb obětí
a jejich blízkých.

Poradny
Bílého kruhu bezpečí
Odborná pomoc Bílého kruhu bezpečí je poskytována obětem trestných činů ambulantní formou
v celostátní síti poraden a v Centrále Praha.
V mimořádných případech je služba poskytována
i terénní formou. Tuto službu zajišťují případoví
manažeři. Adresy a dostupnost poraden naleznete
na www.bkb.cz

„Při své zahraniční stáži
jsem se stal obětí surové
loupeže. Vrátil jsem
se zraněný a zcela bez
prostředků. Po příletu do
ČR jsem zavolal na Linku
pomoci obětem. Podpořili
mě psychicky a otevřeli
mi dveře k pomoci Bílého
kruhu bezpečí. Díky nim
jsem zvládl i pozdější
svědeckou výpověď
v zemi, do které jsem se
už nechtěl vracet.“

Služba je určena všem osobám, které byly trestnou
činností přímo emocionálně zasaženy, konkrétně
obětem, pozůstalým po obětech, svědkům a osobám blízkým oběti. Věková struktura cílové skupiny
není omezena. Rozhodující není povaha trestného
činu ani skutečnost, zda trestný čin byl oznámen,
či nikoli.

Bezplatnost. Služba je poskytována vždy
bezplatně.

Dobrovolnost.

Služba je uživatelům
poskytována pouze po vyjádření jasného projevu
vůle čerpat službu BKB.

Dostupnost.

Služba si klade za cíl zmírňovat dopad trestného
činu a domácího násilí na oběti prostřednictvím
odborného poradenství, psychologické pomoci
a dalších doplňkových služeb.

Služba BKB je dosažitelná po
celém území České republiky prostřednictvím sítě
regionálních poraden BKB. Služba je poskytována
v souladu s osobními cíli daného uživatele.

Pomoc a podpora Bílého kruhu bezpečí posiluje
rozvoj samostatného rozhodování, pomáhá překonat trauma spojené s trestným činem, motivuje
k aktivitě a posiluje schopnost znovu se začlenit do
společnosti a běžného způsobu života.

Poskytovatel je vázán mlčenlivostí, tj. bez souhlasu uživatele neposkytuje údaje
třetím osobám.

Zásady poskytování služeb
Anonymita. Zájemce o službu, či uživatel

služby, má právo čerpat službu anonymně.

Autonomie. Poskytovatel neposuzuje a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby.

Mlčenlivost.

Profesionalita. Službu poskytují zaměstnanci a poradci, kteří splňují odborné kvalifikační
předpoklady pro poskytování dané služby.

Provázanost s jinými sociálními službami
a dalšími institucemi napříč obory.

Respekt. Poskytovatel při kontaktu s uživateli
/ obětmi respektuje jejich individualitu, důstojnost
a potřeby.
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Kriminalitu zastavit nedokážeme.
Pomáhat jejím obětem však umíme
už od roku 1991.

www.bkb.cz

