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Kontakty 
 

Policie ČR – linka 158 (nonstop) 

Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality – 

257 317 110 (nonstop) 

DONA linka pro oběti domácího násilí – 251 511 313 

(nonstop) 

Krizové centrum RIAPS, krizová intervence 

222 586 768 (nonstop) 

Linka důvěry – 222 580 697 (nonstop) 

Linka bezpečí, pro děti do 18 let – 116 111 (nonstop 

zdarma) 

Dětské krizové centrum 241 484 149 (nonstop) 

Senior telefon – 800 157 157 (nonstop zdarma) 

České sdružení obětí dopravních nehod – 739 983 321 

 

Odborná místa pomoci 
 

Bílý kruh bezpečí - www.bkb.cz, 257 317 110 

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím – 

www.domaci-nasili.cz 

Pomoc seniorům v obtížných životních situacích Život 

90 – www.zivot90.cz  

Azylové domy   - www.azylovedomy.cz  

Azylové domy pro týrané ženy – www.acorus.cz , 

www.rosa-os.cz  

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – 

www.amrp.cz  

Občanské poradny – www.obcanskoporadny.cz  

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím – 

www.donalinka.cz  

Krizové centrum pro děti a mládež – www.dkc.cz , 

www.spondea.cz  

Krizové centrum pro dospělé RIAPS – 

www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps  
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upravuje zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů 
 

Oběť trestného činu 
- každá fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nema-
jetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem 
obohatil 
 
zvlášť zranitelné oběti 
= děti, osoby postižené, oběti TČ obchodování s lidmi, oběti 

TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a TČ spojených 
s násilím či pohrůžkou násilí 
 

práva oběti Trestného činu  

orgány činné v trestním řízení povinnost postupovat citlivě a 

šetrně, povinnost informovat oběť podrobně o jejích prá-
vech, povinnost neuvádět kontaktní údaje oběti v trestním 
spise (evidovat odděleně) 

právo vzít si ke každému jednání důvěrníka 

právo kdykoliv v průběhu trestního řízení učinit prohlášení, 

jaký dopad měl trestný čin na její život 

právo na peněžitou pomoc od státu u závažnějších TČ 

(10.000-200.000 Kč) 

právo oběti seznámit se se spisem po skončení vyšetřování 

– musí být o tomto právu vyrozuměn  

po odsouzení obžalovaného právo poškozeného na náhra-
du výdajů 

rozšíření omezení týkající se výslechu dětí – do 18 let 

(způsob, šetrnost, nemělo by být vyslýcháno opakovaně) 

oběť TČ se může bezplatně obrátit na Probační a mediační 

službu – u každého okres.soudu 

rady pro oběti a svědky trestných činů – www.infovictims.cz  

 

Podání trestního oznámení 

lze podat ústně do protokolu nebo písemně (zaslat na jaké-

koli policejní oddělení nebo státní zastupitelství) 

obsah trestního oznámení: 

kdo ho podává 

podrobné vylíčení skutku 

označení místa a času spáchání TČ 

označení podezřelého 

případné označení svědků a dalších důkazů 

na vlastní žádost bude poškozený do 30ti dnů od podání 

trest.oznámení vyrozuměn policejním orgánem o krocích, 
jaké podnikl 

trest.oznámení může podat kdokoli, nejen poškozený 

u závažnějších TČ má každý povinnost oznámit čin, o jehož 

spáchání se dozvěděl, jinak hrozí trestní stíhání pro neoznámení 
TČ, příp. jeho nepřekažení 

nutno oznámení podat včas, aby nedošlo k promlčení (3 roky a 

výš) 

trestní oznámení NELZE VZÍT ZPĚT!!!! 

 

Obviněný 
- zavedena předběžná opatření (nahrazují vazbu) 

zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo 
s jinými osobami, zejména svědky 

zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného 
s poškozeným a jeho bezprostředního okolí a zdržovat 
se v takovém obydlí 

zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a 
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami 

zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě 
zákaz vycestování do zahraničí 
zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit 

k páchání trestné činnosti 
zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje 

nebo jiné návykové látky 
zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek 
zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha 

umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti 
- pokud obviněný porušuje opatření, pak pokuta, jiné opatření 
nebo vazba 
- opatření trvá nejdéle do skončení trestního řízení 

 

Svědek trestného činu 
Jak postupovat, když se stanete svědkem TČ? 
- je-li ohrožen život, zdraví či majetek, proveďte základní opat-
ření k odstranění bezprostředního nebezpečí (volejte linky tísňo-
vého volání 158,155) 
- poskytněte zraněné osobě první pomoc 
- můžete se pokusit pachatele zadržet (dbejte však na své bez-
pečí), neprodleně informujte policii a vyčkejte se zadrženou oso-
bou na místě zadržení (to umožňuje zákon) 
- pokuste se zapamatovat si skutečnosti důležité k dopadení pa-
chatele: 

registrační značku a typ vozidla 
časové souvislosti 
vzhled pachatele, popis jeho oblečení 
směr, kterým pachatel unikl 
zda byl ozbrojen apod. 

je možné, že budete požádáni o vysvětlení na služebně 
policie nebo později o svědeckou výpověď 

 

Zákonné povinnosti a práva svědka TČ 
- povinnost dostavit se na předvolání, vypovídat pravdivě a 
úplně (nic nazamlčet) 
- vypovídejte jasně, srozumitelně a výstižně 
- musíte být upozorněni na následky v případě křivé výpovědi  
- povinnost svědčit je všeobecná, výjimky stanoví zákon 
- pokud se nedostavíte na předvolání ve věci svědecké výpo-
vědi bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů, můžete 

být předvedeni k výslechu nebo Vám může být uložena po-
řádková pokuta 
- jste povinni svědčit osobně 
- v případě zvlášť nebezpečné trestné činnosti je možné využít 
institutu utajení totožnosti a podoby svědka, aniž by se o tom 
pachatel dověděl 
- právo odepřít výpověď (příbuzní obviněného v přímém po-
kolení- otec, syn, vnuk , bratr, manžel, osvojenec), !!! ale stále 
platí povinnost dostavit se na předvolání!!!!! 
- jako svědek máte nárok na náhradu nutných výdajů a na 
svědečné 

U soudu jako svědek 
Co s sebou? 

občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti) 
předvolání, které jste od soudu obdrželi (kvůli kontrole a 

uplatnění svědečného) 
vyčíslení škody, pokud jste se připojili s nárokem na ná-

hradu škody v trestním řízení 
případně všechny listiny, k jejichž předložení jste byli sou-

dem vyzváni či které mu chcete sami k důkazu před-
ložit 

- doprovod či jiné opatření kvůli zdravotnímu stavu třeba pře-
dem projednat osobně nebo v zastoupení s předsedou senátu 
- jako poškozený máte právo jít k soudu se svým zmocněncem 
- poškozený se může přihlásit o náhradu škody nejdéle 
v hlavním líčení před dokazováním 
  ( z návrhu musí být patrné, z jakých důvodů a v jaké výši – 
s návrhem pomůže občanská      
    poradna, advokátní kancelář, poradna Bílého kruhu bezpe-
čí) 

Zmocněnec 
- právo poškozeného nechat se zastupovat zmocněncem 
(osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům 
- stejná práva jako poškozený, jen nemůže podat za poškoze-
ného svědeckou výpověď 

- zmocněnec oprávněn za poškozeného: 
činit na policii nebo u soudu návrhy 
podávat žádosti či opravné prostředky 
zúčastnit se všech procesních úkonů jako poškozený 

 

http://www.infovictims.cz

