Ochrana obětí trestných činů

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový zákon o obětech trestných činů. Účinnosti nabývá dne
1. 8. 2013.

Předmět úpravy tohoto zákona směřuje k vymezení práv oběti jako subjektu zvláštní péče ze
strany státu, úpravu poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a stanovení právního
základu pro spolupráci mezi státem a organizacemi, které poskytují pomoc obětem.

Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví,
zejména způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným
činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její
příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný
partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Zvlášť zranitelnou obětí se za splnění uvedené definice rozumí:

- dítě,

- osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým
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poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění
této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
- oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku),
- oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který
zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí
způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální
orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se,
životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání
trestného činu nebo závislost na ní.

Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť,
nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto
zákona. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.
Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další orgány veřejné moci, subjekty
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních
služeb, znalci, tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat osobnost a
důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle možností jí vycházet vstříc. Vůči
oběti postupují s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její
rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené
oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.
Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty zapsané v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají povinnost srozumitelným způsobem
informovat oběť o jejích právech a umožnit jí jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak
povinny učinit i opakovaně.

Mezi práva obětí trestných činů náleží:
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- právo na poskytnutí odborné pomoci (§ 4 - 6)

- právo na informace (§ 7 - 13)

- právo na ochranu před hrozícím nebezpečím (§ 14)

- právo na ochranu soukromí (§ 15 - 16)

- právo na ochranu před druhotnou újmou (§ 17 - 22)

- právo na peněžitou pomoc (§ 23 - 37).

Ministerstvo spravedlnosti podporuje činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných
činů, a to poskytováním dotací ze státního rozpočtu, kterou mohou získat jen akreditované
subjekty. Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů podle tohoto zákona a
získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se musí akreditovat pro jednu nebo dvě
služby, kterými jsou poskytování právních informací a restorativní programy. Služby
psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny obětem poskytovat subjekty, které
získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na
základě rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.

Ministerstvo spravedlnosti vede registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.
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