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PRÁVA OBĚTI
Vysvětlení základních pojmů

V předcházejícím příspěvku týkajícím se práv obětí (zveřejněném 
v minulém čísle UN) jsem defi noval oběť trestného činu jako fyzic-
kou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na 
zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na 
jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Takto ji defi nuje 
zákon o obětech trestných činů.1 Velmi podobně defi nuje osobu 
poškozenou trestní řád: Poškozený je ten, komu bylo trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 
nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 
činem obohatil.2 Poškozeným může být fyzická i právnická osoba.

M
ajetková újma. Zpravidla se
jedná o výši škody na majet-
ku, lze vyčíslit v penězích,
náhradou za škodu je tzv. od-

škodnění. Při stanovení výše škody se vy-
chází z ceny, za kterou se věc, která byla 
předmětem útoku, v době a v místě činu 
obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody 
zjistit, vychází se z účelně vynaložených 
nákladů na obstarání stejné nebo obdob-
né věci nebo uvedení věci v předešlý stav.3

Nemajetková újma. Nemajetkovou 
újmou je např. újma na soukromém a ro-
dinném životě, zejména zásahy do práva 
na čest, důstojnost, soukromí, ztížení 
společenského uplatnění, odcizení věci, 
ke které má oběť nebo poškozený vel-
ký citový vztah apod. Nejvyšší soud ČR 
k nemajetkové újmě a přímo ke ztížení 
společenského uplatnění uvedl následu-
jící:4 „Ztížení společenského uplatnění 
je dlouhodobou újmou, s níž se poško-
zený vyrovnává do konce svého života, 
zatímco smrt blízké osoby je událostí 
jednorázovou, jejíž traumatické půso-
bení zpravidla v průběhu času odezní.“ 
Nemajetková újma nelze penězi vyčíslit, 
o její výši rozhoduje soud, tzv. odčinění.

Byla-li trestným činem způsobena smrt 
oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku 
smrti oběti újmu, za oběť5 též její pří-
buzný v pokolení přímém, sourozenec, 
osvojenec, osvojitel, manžel nebo re-
gistrovaný partner, druh nebo osoba, 
které oběť ke dni své smrti poskytovala 
nebo byla povinna poskytovat výživu. 
Je-li těchto osob více, považuje se za 
oběť každá z nich.6

1 § 2 odst. 2 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 
trestných činů

2 § 43 odst. 1 trestního řádu
3 § 137 trestního zákoníku
4 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

 č. j. 25 Cdo 894/2018-239, ze dne 19. 9. 2018
5 V literatuře se taková oběť obvykle ozna-

čuje jako sekundární oběť, podle zákona je 
postavena naroveň primární oběti (oběti, 
která zemřela) .

6 § 2 odst. 3 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 
trestných činů

Bezdůvodné obohacení. Tento pojem 
velmi výstižně defi nuje občanský záko-
ník: „Kdo se na úkor jiného bez spra-
vedlivého důvodu obohatí, musí ochu-
zenému vydat, oč se obohatil.“7 Platí 
i pro pachatele trestného činu, který se 
na úkor oběti obohatil.

Ublížením na zdraví poškozeného se 
rozumí takový stav záležející v poruše 
zdraví nebo jiném onemocnění, který 
porušením normálních tělesných nebo 
duševních funkcí znesnadňuje, nikoli 
jen po krátkou dobu8, obvyklý způsob 
života poškozeného a který vyžaduje 
lékařské  ošetření.9

Ublížením na zdraví oběti se rozumí ta-
kový stav záležející v poruše zdraví nebo 
jiném onemocnění, který porušením 
normálních tělesných nebo duševních 
funkcí znesnadňuje nejméně po dobu
tří týdnů obvyklý způsob života oběti 
a který vyžaduje lékařské  ošetření.10

Z výše uvedeného vyplývá, že u ublížení 
na zdraví osoby poškozené tato musí 
být omezena v běžném způsobu života 
cca týden. Aby byla osoba, které bylo 
ublíženo na zdraví, považována za oběť 
trestného činu, musí být její doba ome-
zení běžného způsobu života nejméně 
tři týdny. Příklad: osoba byla omezena 
v běžném způsobu života dva týdny, 
pak se jedná o osobu poškozenou po-
dle trestního řádu a nejedná se o oběť 
trestného činu podle zákona o obětech 
trestných činů.

Tělesné funkce oběti – pohyb, dýchání, 
vylučování, trávení, tělesná teplota, roz-
množování, imunita, čich, vidění, hmat, 
chuť, chuť k jídlu, rozmělňování potravy, 

7 § 2991 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník

8 Zákon přesně neurčuje tuto dobu, obvykle 
se jedná o nejméně 7 dnů, někdy se uvádí 
nejméně 7 pracovních dn ů.

9 § 122 odst. 1 trestního zákoníku
10 § 24 odst. 2 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů

sluch, růst, přijímání potravy, spánek, 
chůze apod.

Duševní funkce oběti – duševní výkon-
nost, emoční stabilita, volní rozhodová-
ní, klid mysli, chování, prožívání, zvládání 
stresů, stav pohody, sebedůvěra, sebe-
hodnocení, schopnost řešit problémy aj.

Obvyklý způsob života – u každé oběti 
nebo poškozeného se posuzuje indivi-
duálně, nerozhoduje, zda poškozený 
nebo oběť při ublížení na zdraví mají 
pracovní neschopnost, mohou klidně 
chodit do zaměstnání, ale nemohou 
třeba provozovat své koníčky, např. pra-
videlný běh v přírodě, plavání, vyšívání,  
a proto jsou omezeni na běžném způ-
sobu života, tzn. že nemohou všechno 
dělat, co obvykle dělávali předtím, než 
jim bylo ublíženo na zdraví. Omezení ob-
vyklého způsobu života může být způso-
beno i užíváním léků, které mají na oběť 
vedlejší účinky – zvracení, nevolnost, 
nechutenství aj. Omezení se může týkat 
pracovního, společenského, sportovního, 
kulturního a zájmového života.

Těžkou újmou na zdraví se rozumí, stej-
ně jako u oběti i poškozeného, jen váž-
ná porucha zdraví nebo jiné vážné one-
mocnění. Za těchto podmínek je těžkou 
újmou na zdraví:11 zmrzačení, ztráta 
nebo podstatné snížení pracovní způ-
sobilosti, ochromení údu, ztráta nebo 
podstatné oslabení funkce smyslového 
ústrojí, poškození důležitého orgánu, zo-
hyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení 
plodu, mučivé útrapy,  delší dobu trvající 
porucha zdraví12 (platí pro poškozeného) 
či porucha zdraví trvající nejméně po 
dobu 6 týdnů 13 (platí pro oběť trestného 
činu).

V příštím příspěvku se budu zabývat 
dětmi a jejich právy jako zvlášť zranitel-
ných obětí. Text vychází z příručky PRÁ-
VA OBĚTI V KOSTCE, která je i pro školy 
a školská zařízení zdarma dostupná ke 
stažení.14

11 § 122 odst. 2 trestního řádu
12 Judikatura stanovila tuto dobu na 6 týdn ů.
13 § 24 odst. 3. zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů
14 www.policieveskole.cz, Práva oběti v kost-

ce, pdf, 48 stran
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