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PRÁVA OBĚTI
Dítě jako oběť trestného činu

Z hlediska českého právního řádu je za dítě považována 
osoba mladší osmnácti let. Z mých předcházejících příspěvků 
vyplývá, že dítě jako oběť trestného činu může být obětí 
nejen trestného činu, ale i obětí činu jinak trestného. To 
znamená, že pokud spolužák mladší než 15 let vážně ublíží 
na zdraví jinému spolužákovi nebo krádeží spáchá čin jinak 
trestný, pak se poškozený žák označuje jako oběť trestného 
činu. Dokonce zákon o obětech trestných činů zařazuje děti 
mezi zvlášť zranitelné oběti.

K
romě dětí zákon o obětech trest-
ných činů zařazuje mezi zvlášť 
zranitelné oběti také osoby vy-
sokého věku1, osoby postižené 

fyzickým, mentálním nebo psychickým 
hendikepem nebo smyslovým poškoze-
ním.2 U dospělých studentů se za zvlášť 
zranitelnou oběť považují mimo jiné3

oběti trestných činů znásilnění, týrání 
svěřené osoby, týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí (tzv. domácí násilí) a obě-
ti trestného činu proti lidské důstojnosti 
v sexuální oblasti.

Existují-li pochybnosti o tom, zda je 
oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za 
zvlášť zranitelnou považovat.4 Zvlášť 
zranitelná oběť má právo na bezplat-
nou právní pomoc.5

Peněžitá pomoc
Každá oběť, které bylo v důsledku trest-
ného činu ublíženo na zdraví, které byla 
v důsledku trestného činu způsobena 
těžká újma na zdraví, oběť trestného činu 
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 
a dítě, které je obětí trestného činu týrání 
svěřené osoby6, kterým vznikla nemajet-
ková újma, má nárok na peněžitou po-
moc od Ministerstva spravedlnosti ČR.

Peněžitá pomoc spočívá v jednorázo-
vém poskytnutí peněžité částky7 k pře-
klenutí zhoršené sociální situace způ-
sobené oběti trestným činem. Peněžitá 
pomoc oběti trestného činu proti lidské 

1 Zákon neurčuje věkovou hranici, při které 
se osoba považuje za osobu vysokého věku. 
Posuzuje se individuálně, mimo jiné vzhle-
dem k okolnostem případu a jak se osoba 
dovede účinně bránit ve srovnání s ostatní-
mi občany.

2 Opět se posuzuje individuálně…
3 Úplný výčet zvlášť zranitelných obětí je uve-

den v § 2 odst. 4 zák. č. 45/2013 Sb., o obě-
tech trestných činů.

4 Tamtéž
5 § 5 odst. 1 zák. č. 45/2018 Sb., o obětech 

trestných činů
6 § 198 trestního zákoníku
7 Až do výše 200 000 Kč

důstojnosti v sexuální oblasti a dítěti, 
které se stalo obětí trestného činu týrá-
ní svěřené osoby, spočívá v úhradě ná-
kladů8 spojených s poskytnutím odbor-
né psychoterapie a fyzioterapie či jiné 
odborné služby zaměřené na nápravu 
vzniklé nemajetkové újmy.9

O peněžitou pomoc od ministerstva 
spravedlnosti se musí požádat, auto-
maticky se neposkytuje.10 Vzor žádosti 
o peněžitou pomoc je uveden v Přílo-
ze 1 příručky PRÁVA OBĚTI V KOSTCE.11

Nárok na peněžitou pomoc nemá oběť, 
pokud pachatel uhradil způsobenou 
škodu nebo poskytl zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu. Vzhledem k tomu, 
že počet případů, kdy byl pachatel 
zjištěn, se pohybuje s odchylkami něco 
málo nad polovinou trestných činů, tak 
více jak 40 % obětí se od neznámých 
pachatelů nedočká žádného odškodně-
ní nebo zadostiučinění.

Rozhodně se nelze spokojit se stavem 
vyplácení peněžité pomoci obětem trest-
ných činů od ministerstva spravedlnosti. 
V roce 2020 přijalo Ministerstvo sprave-
dlnosti ČR 267 žádostí o peněžitou po-
moc, bylo vyřízeno 234 žádostí a v pou-
hých 103 případech byla peněžitá pomoc 
poskytnuta. Výše peněžité pomoci celko-
vě dosáhla částky zhruba 11 640 000 Kč.12

Ve srovnání se škodou, kterou způsobili 
pachatelé, ve výši 16,7 mld Kč je výše po-
moci v setinách procent, přesně 0,07 %. 
Rok 2021 nebyl pro pomoc obětem o nic 
lepší. Bylo přijato 232 žádostí, 249 bylo 
vyřízeno a ve 131 případech bylo vypla-
ceno 14 690 000 Kč13, což představuje 

8 Až do výše 50 000 Kč
9 § 25 odst. 1 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů
10 § 28 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů
11 Online dostupná z: www.policieveskole.cz, 

Práva oběti v kostce, pdf., 48 stran
12 Odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR na 

dotaz podle zák. č. 106/1999 Sb. pod č. j. 
MSP-380/2022-OSV-OSV-4

13 Tamtéž

0,069 % z částky 21,3 mld Kč14, kterou 
způsobili pachatelé.

Podle počtu kladně vyřízených žádostí 
ministerstvem spravedlnosti lze nabýt 
dojmu, že jsme velmi bohatý stát, kde 
žije mizivé promile sociálně slabých 
občanů, neboť jen ti mají nárok na pe-
něžitou pomoc. Nezastupitelnou úlohu 
školy a školských zařízení vnímám 
v osvětě práv obětí trestných činů tak, 
aby se oběti trestných činů (i činů jinak 
trestných) mohly účinně hájit a využít 
svá zákonná práva. Výchovní poradci, 
školní psychologové, školní sociální 
pracovníci a zejména metodici prevence
mohou pomoci radou a poskytnutím 
informací nejen dětem-obětem, ale i je-
jich zákonným zástupcům, aby se zlepšil 
stávající stav.

Možná se bude někomu zdát, že se ho 
téma obětí trestných činů nebude týkat, 
ale za posledních šest let bylo spáchá-
no přes jeden milion trestných činů. 
Vzhledem k tomu, že u pokračujícího 
trestného činu15 bývá zpravidla více 
poškozených, dovoluji si odhadnout, že 
poškozených (obětí) bude také přes mi-
lion.16 A to se týká pouze registrované 
kriminality. Mnoho trestných činů není 
občany policii nahlášeno nebo nebyly 
policií vyhledány.

V příštím příspěvku pojednám o prá-
vech dětí jako zvlášť zranitelných obětí 
trestných činů.
14 Policie ČR, Vývoj registrované kriminality 

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

15 § 116 trestního zákoníku – Pokračování 
v trestném činu: „Pokračováním v trestném 
činu se rozumí takové jednání, jehož jed-
notlivé dílčí útoky vedené jednotným zá-
měrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou 
podstatu stejného trestného činu, jsou spo-
jeny stejným nebo podobným způsobem 
provedení a blízkou souvislostí časovou 
a souvislostí v předmětu útoku.“ Příklad 
z praxe: pachatel během týdne po nocích 
poškodí lak na 50 zaparkovaných autech ve 
městě, nejedná se o 50 trestných činů, ale 
o jeden trestný čin s mnoha poškozenými.

16 Statistiky počtu poškozených osob jsem ni-
kde nedohledal.
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