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PRÁVA OBĚTI
Úvod do problematiky

V tomto a dalších dvou příspěvcích se budu zabývat právy 
oběti trestného činu v našem právním řádu, která se dotý-
kají i dětí,  jež mají vždy postavení zvlášť zranitelné oběti 
trestného činu. I když jsou oběti vždy označovány jako oběti 
trestných činů, jedná se i o oběti činů jinak trestných spácha-
ných dětmi mladšími 15 let. Základní práva obětí trestných 
činů a osob poškozených jsem shrnul v příručce PRÁVA 
OBĚTI V KOSTCE. Tu doporučuji nejen pro oběti trestných 
činů, ale je také určena pro školní metodiky prevence, kteří 
mohou díky příručce lépe pomáhat a radit žákům, kteří se 
stanou obětí trestného činu. Příručka je k dispozici zdarma1

a některé pasáže tohoto textu z ní vycházejí.

A
by byla oběť označena jako
oběť trestného činu, není 
rozhodující, jestli byl pachatel 
trestné činnosti zjištěn, ob-

viněn nebo odsouzen. Oběť je obětí 
trestného činu i tehdy, pokud je pachatel 
trestného činu neznámý. Ze své policej-
ní praxe vím, že někdy osoba nahlásila 
trestný čin, který se měl stát za podiv-
ných až neskutečných okolností. Během 
šetření případu policie považuje osobu 
za poškozenou nebo za oběť do té doby, 
než policie vyhledá a zajistí důkazy svěd-
čící o tom, že se skutek skutečně stal, 
nebo vůbec nestal , nebo se stal, ale úpl-
ně jiným způsobem, než poškozená oso-
ba nebo oběť tvrdila. Osobně jsem šetřil 
případ, kdy se z oznamovatele trestného 
činu „vyklubal“ pachatel trestného činu.

Statistika trestných činů 
a dopad na poškozené osoby
V roce 2021 bylo na území České re-
publiky registrováno 153 233 trestných 
činů. Oproti roku 2020 došlo k poklesu 
o 12 292 skutků, což je v procentuálním 
vyjádření o 7,4 % méně. Celková ob-
jasněnost dosáhla úrovně 57,3 %, tedy 
vzrostla meziročně o 1 %.2

Přestože registrovaná3 kriminalita po-
klesla a její objasněnost stoupla, tak 
kriminalita velmi výrazným způsobem 
zasáhla osoby poškozené. Byl zazname-
nán významný nárůst škod způsobených 
trestnou činností v roce 2021 na částku 
1 www.policieveskole.cz Práva oběti v kost-

ce, ISBN 978-80-908451-2-1, počet stran 48
2 Policie ČR, Vývoj registrované kriminality 

v roce 2021, cit. 16. 5. 2022, Dostupné z: 
www.policie.cz/clanek/vyvoj-registrovane-
-kriminality-v-roce-2021.aspx

3 Kromě registrované kriminality, o které po-
licie ví, existuje i skrytá kriminalita (latent-
ní), která bývá mnohdy o hodně vyšší než 
registrovaná kriminalita, zejména případy 
domácího násilí, pohlavního zneužívání 
a znásilnění

21,3 mld. Kč (v roce 2020 to bylo 16,7 mld. 
Kč a v roce 2019 jen 12,8 mld. Kč).4

Z policejních údajů je zřejmé, že více než 
40 % pachatelů nebylo vypátráno (objas-
něnost případů 57,3 % – tedy neznámých 
pachatelů bylo ve 42,7 % případů). Tedy 
skoro polovina poškozených nedostane 
vůbec možnost požadovat od pachatelů 
nějakou náhradu škody nebo nějaké za-
dostiučinění. U ostatních případů trestné 
činnosti, kdy je pachatel postaven před 
soud, tak osoby poškozené mohou žá-
dat u soudu, aby jim pachatelé zaplatili 
způsobenou škodu. Část pachatelů škodu 
nahradí, ale z některých pachatelů nedo-
stane poškozená osoba ani korunu.

Proto se ve vyspělých státech  posilovala 
práva poškozeného  a státy kompenzo-
valy škody, které poškozeným vznikly 
trestnou činností. Na tento problém je 
pohlíženo tak, že stát nezajistil někte-
rým občanům bezpečnost a neochránil 
je před trestnou činností, a proto je 
třeba odškodnit poškozenou osobu jako 
oběť. Evropská unie „dotlačila“ Českou 
republiku k přijetí právního rámce obě-
tí trestných činů, k zákonu o obětech 
trestných činů, až v roce 2013. Původní 
verze zákona o obětech trestných činů, 
zákon č. 45/2013 Sb., nebyla přímo pro 
oběti ideální, ale v dnešní době po ně-
kolika změnách doznal obsah zákona 
posun k lepšímu stavu.

Jaký je rozdíl mezi 
poškozeným a obětí?
Neexistuje přesné dělítko mezi poško-
zeným a obětí trestného činu. Poškoze-
ným může být jak fyzická, tak právnická 
osoba. Poškozený vystupuje jako sub-

4 Policie ČR, Vývoj registrované kriminality 
v roce 2021, cit. 16. 5. 2022, Dostupné z: 
www.policie.cz/clanek/vyvoj-registrovane-
-kriminality-v-roce-2021.aspx

jekt trestního řízení a má podle trestní-
ho řádu určitá práva, která se nazývají 
procesní práva. Trestní řízení je určitý 
proces, který má svá „pravidla“ podle 
trestního řádu.

Obětí trestného činu může být pouze fy-
zická osoba, neboť právnická osoba ne-
disponuje city, pocity a emocemi. Oběť 
vystupuje jako subjekt zvláštní ochrany 
státu před trestnou činností dospělých 
pachatelů, ale i před kriminalitou dětí 
(před činy jinak trestnými), a zasluhuje 
ohleduplnost, vlídné zacházení, bezplat-
nou pomoc v různých oblastech a také 
v některých případech bude oběti újma 
nebo škoda kompenzována státem.

Zjednodušeně řečeno: poškozený a oběť 
je zpravidla jedna a táž osoba, která má 
jednak procesní práva podle trestního 
řádu a také práva podle zákona o obě-
tech trestných činů. Někdy se práva 
oběti a práva poškozeného v obou zá-
konech doslova shodují a překrývají.

Defi nice pojmu oběť: obětí je fyzická 
osoba, které bylo nebo mělo být trest-
ným činem ublíženo na zdraví, způsobe-
na majetková nebo nemajetková újma
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným 
činem obohatil.5

Vysvětlení pojmů:
● „bylo trestným činem ublíženo…“ – 

o tom rozhodují orgány činné v trest-
ním řízení,6 zda se stal trestný čin, 
provinění, nebo čin jinak trestný,

● „mělo být trestným činem ublíže-
no…“ – v případě pochybností platí 
zásada, že  každou osobu, která se cítí 
být obětí spáchaného trestného činu, 
je třeba považovat za oběť, nevyjde-li 
najevo opak7 nebo nejde-li zcela zjev-
ně o zneužití postavení oběti podle 
zákona o obětech trestných činů.8

Ve druhém pokračování příspěvku ob-
jasním základní pojmy k tématu obětí 
trestných činů.
5 § 2 odst. 2 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů
6 Policejní orgán, státní zástupce, soud
7 Tzv. fi ngované přepadení, pojistné podvo-

dy apod.
8 § 3 odst. 1 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů
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