- V případě, že je pachatel dopaden a trestně stíhán, je třeba
se připojit se svým nárokem na náhradu škody v rámci
trestního řízení.
- Od ošetřujícího lékaře si vyžádat zprávu o zranění včetně
bodového hodnocení za bolest.
- Písemně nebo osobně se obrátit na Odbor odškodňování
Ministerstva spravedlnosti.

BÍLÝ
KRUH
BEZPEČÍ

pomáhá

obětem trestných činů

Ve své žádosti uvést zejména:
- Jméno a příjmení oběti, datum narození, bydliště, rodné číslo.
- Název útvaru Policie ČR nebo jiného orgánu činného
v trestním řízení, který o trestném činu vede řízení
(máte-li doklady, přiložte jejich kopie).
- Údaje o škodě a o jejím rozsahu, včetně informace
o tom, co už bylo uhrazeno a o tom, co jste učinili k
vymáhání škody (máte-li doklady, přiložte jejich kopie).
- Svou kontaktní adresu, případně i telefonní spojení.
Žádost zašlete, nejlépe doporučeným dopisem, na adresu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

5. Kdo se bude Vaší žádostí zabývat
Ministerstvo spravedlnosti do tří měsíců od podání žádosti
a předložení potřebných dokladů (které si v případě potřeby
může ještě vyžádat) buď pomoc poskytne, nebo žadateli sdělí
důvody, pro které pomoc nelze poskytnout.

6. Kde můžete získat další informace
Osobně a telefonicky
Bílý kruh bezpečí - centrála:
U Trojice 2, Praha 5, 150 00
Tel.: 257 317 110

www.bkb.cz
www.donalinka.cz
© Bílý kruh bezpečí, o.s. 2006,grafika: Aleš Toman, tisk: P&M
Obsah tohoto letáku je plně v zodpovědnosti příjemce grantu
a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko
Evropské unie a České republiky.

Náhrada škody
a peněžitá pomoc
Informační materiál Bílého kruhu bezpečí, ve kterém
naleznete základní informace o náhradě škody
a o peněžité pomoci státu obětem trestných činů.

Vydání letáku v rámci projektu PHARE RLZ 2003
spolufinancuje Evropská unie a státní rozpočet České republiky.
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Možnosti kompenzace obětí
trestných činů

PACHATEL ZNÁMÝ
Od pachatele

Pokud se stanete obětí trestného činu a utrpíte nějaký druh
škody (např. na zdraví, na majetku), existuje podle konkrétní
situace několik možností, jak vám může být tato škoda aspoň
částečně kompenzována.
Od státu

Pokud je pachatel známý,
lze se domáhat náhrady škody na něm.
Existují tyto možnosti:
- připojit se k trestnímu řízení s návrhem na náhradu škody
v rámci tzv. adhézního řízení,
- podat žalobu na náhradu škody podle občanského zákoníku,
tedy uplatnit nárok v občanském soudním řízení,
- uplatnit obě výše uvedené možnosti.
Dále lze v případě známého pachatele získat pomoc od státu
dle zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné
činnosti.
Od státu lze také získat některé dávky sociální péče a státní
sociální podpory (např. peněžité či věcné nenárokové dávky
poskytované k uhrazení jednorázových mimořádných výdajů
rodiny, seniorů, zdravotně postižených a dalších osob či pohřebné).
Od pojišťovny lze získat peníze z povinného ručení uzavřeného
pachatelem (dopravní nehody), či z jeho pojištění odpovědnosti
za škodu nebo z pojištění spojeného s držením některých typů
platebních karet (např. z cestovního pojištění spojeného s
kartou oběti, z pojištění odpovědnosti za škodu spojeného
s kartou pachatele). Dále je možné plnění z pojistných smluv,
pokud takové byly před činem uzavřeny ve prospěch oběti.

Pokud je pachatel neznámý,

Od pojišťovny

jiné zdroje

PACHATEL NEZNÁMÝ

Náhrada škody
- v trestním řízení
- v občanském soudním
řízení

Dle zákona o pomoci
obětem násilných
trestných činů
- Sociální dávky
- Státní sociální podpora

Dle zákona o pomoci
obětem násilných
trestných činů
- Sociální dávky
- Státní sociální podpora

Pojištění
- odpovědnosti za škodu
uzavřené pachatelem,
jeho povinné ručení
- životní, zdravotní,
úrazová pojistka oběti
či její pojištění
domácnosti, pojištění
motorového vozidla či
jiného majetku,
- pojistky spojené s
platebními kartami ad

Pojištění
- životní, zdravotní,
úrazová pojistka oběti
či její pojištění
domácnosti, pojištění
motorového vozidla či
jiného majetku,
- pojistky spojené
s platebními kartami ad.

- Nadace
- Sbírky
- Nadační fondy

- Nadace
- Sbírky
- Nadační fondy

INFORMACE K PENĚŽITÉ POMOCI
státu poskytované obětem trestné činnosti

přichází v úvahu tato plnění:

1. Kdo může žádat o peněžitou pomoc

Ze strany státu to jsou dávky sociální péče a státní sociální
podpory (viz výše). Dále lze v případě neznámého pachatele
získat pomoc od státu dle zákona o poskytnutí peněžité pomoci
obětem trestné činnosti. Dále je možné plnění od pojišťoven z
různých druhů pojištění uzavřených obětí: úrazové, životní,
zdravotní, pojištění majetku (např. domácnosti, motorového
vozidla, proti vloupání, krádeži, loupeži).

Oběť, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví,
může za okolností vymezených zákonem č. 209/97 Sb. dostat
od státu peněžitou pomoc. Pokud oběť na následky napadení
zemře, mohou peněžitou pomoc dostat pozůstalé osoby, které
byly na zemřelou oběť odkázané výživou. Pomoc může být
poskytnuta i tomu, kdo se stane obětí trestného činu v zahraničí, splní-li veškeré zákonem stanovené předpoklady.
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2. Jaké ztráty pomáhá peněžitá pomoc zmírnit
Oběti mohou dostat pomoc v souvislosti:
- s ušlým výdělkem,
- s náklady, které jim vznikly v souvislosti s léčením -např.
léky, zdravotní pomůcky,
- s náklady na dopravu v souvislosti s léčením a rehabilitací,
přibrání cizí osoby pro pomoc v domácnosti nebo při ošetřování.
Pozůstalí mohou dostat pomoc v souvislosti:
- s náklady na pohřeb, smuteční obřad, zřízení hrobu, pomníku,
- s výživným, které jim zemřelá oběť poskytovala nebo byla
povinna poskytovat.
Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky
k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti nebo
pozůstalým trestným činem. Peněžitá pomoc se nevztahuje na
odškodnění bolesti ani odškodnění hodnoty odcizených věcí
nebo peněz.

3. Na jaké případy se pomoc nevztahuje
- Pokud celková výše bodového hodnocení za bolest
nedosahuje hodnoty alespoň 100 bodů (v případě úmrtí se
toto hodnocení nežádá).
- Pokud oběť neposkytne orgánům činným v trestním řízení
potřebnou součinnost.
- Pokud je žadatel stíhán jako spoluobviněný.
- Pokud oběť nedá souhlas s trestním stíháním pachatele.
- Pokud oběť o pomoc požádá po uplynutí jednoho roku od
doby, kdy se dozvěděla o škodě způsobené trestným činem.
Peněžitá pomoc nenahrazuje platby od jiných institucí a osob
(sociální pojištění, důchod, soukromé pojištění, náhrada škody
od pachatele, pohřebné atd.), tzn., že se peněžitá pomoc
nevztahuje na případy, kdy byla škoda oběti nebo pozůstalým
po oběti v plné výši uhrazena jinými institucemi nebo
osobami.

4. Co je třeba udělat, abyste peněžitou pomoc získali
- Trestný čin neprodleně oznámit Policii ČR.
- Veškeré originály dokladů, účtů a potvrzení spojených s
léčbou či s pohřbem pečlivě ukládat.
- Konzultovat svou situaci v případě potřeby s odborníky
(např. Bílý kruh bezpečí, advokát).
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