
Oběti
trestného

činu

•	 v autě	používejte	bezpečnostní	pásy,	chovejte	se	
bezpečně

•	nikdy	 nedovolte,	 aby	 vám	 někdo	 ubližoval	
– OZNAMTE TO!

Důležité kontakty:

Probační	a	mediační	služba	ČR	
– Středisko	Louny 415 653 031

POLICIE	ČR 158
Policie	ČR	–	Obvodní	
oddělení	Louny 415 652 946

UNIVERZÁLNÍ	LINKA	
TÍSŇOVÉHO	VOLÁNÍ 112

Okresní	státní	zastupitelství 415 579 070
ZÁCHRANNÁ	SLUŽBA 155
Lékařská	pohotovost	-	dospělí 415 620 215
Lékařská	pohotovost	-	děti 415 620 115
Pedagogicko	psychologická	
poradna	Louny 415 652 323

Poradna	pro	manželství,	
rodičovství	a	mezilidské	vztahy 415 655 132

Linka	bezpečí 800 155 555
Linka	duševní	tísně	Most 476 701 444
Bílý	kruh	bezpečí	NONSTOP 257 317 110
ACORUS	NONSTOP 283 892 772

ROSA 241 432 466
602 246 102

REMEDIUM	Praha 272 743 360
737 274 889

České	sdružení	obětí	
dopravních	nehod

225 131 945
222 363 535

Informační	materiály	najdete	na	www.mulouny.cz

Zdroj: PMS – Průvodce oběti trestného činu

Psychické trauma
V  případě	 psychických	 traumat,	 která	 vám	 byla	
způsobena	 trestným	 činem,	 se	 neváhejte	 obrátit	
s  žádostí	 o	 odbornou	 pomoc	 na	 vašeho	 lékaře,	
který	 vám	 případně	 doporučí	 další	 odborníky	
(terapeuty).

Probační a mediační služba ČR
Poradit	se	můžete	na	kterémkoli	středisku	Probač-
ní	a	mediační	služby	ČR,	kde	Vám	poskytnou	veš-
keré	informace.

 Zákonní zástupci
Nezl.	 děti,	 které	 se	 staly	 obětí	 trestného	 činu,	
zastupují	 jejich	 rodiče	 (zákonní	 zástupci).	 Po-
kud	 jsou	 rodiče	 nezl.	 dětí	 ve	 věci	 podjatí	 (např.	
se	sami	dopustili	trestného	činu	na	svém	dítěti),	
dochází	ke	kolizi	zájmů	a	nezl.	dítě	je	zastoupené	
opatrovníkem,	kterého	určí	soud	nebo	státní	za-
stupitelství.

Chraňte si své bezpečí
Je velmi důležité, aby každý dbal na své bezpečí.
Několik rad, jak si nenechat ublížit:

•	 nepouštějte	 neznáme	 lidi	 do	 bytu	 (ani	 WC),	
zamkněte	a	zajistěte	dveře,	před	otevřením	se	
vždy	podívejte	do	kukátka;	nikomu	neříkejte,	
že	jste	sami	doma;	nechlubte	se,	co	máte	doma

•	 nenastupujte	s cizími	lidmi	do	výtahu
•	 nemluvte	s cizími	lidmi
•	 držte	se	v dohledu	dalších	lidí	(noc,	nepřehled-

ný	terén…)
•	 peněženku,	 mobil,	 klíče	 noste	 vždy	 při	 sobě	

nebo	 v  zapnuté	 tašce,	 cenné	 věci	 nechávejte	
doma,	doklady	noste	odděleně	od	peněz;	u	pla-
tebních	karet	nenoste	PIN

•	 uvnitř	auta	nic	nenechávejte
•	 na	ulici	se	chovejte	dle	pravidel	silničního	provozu
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Oběť trestného činu
Obětí	 se	 rozumí	 fyzická	 osoba,	 které	 v  důsledku	
trestného	činu	vznikla	 škoda	na	zdraví.	Za	oběť	 se	
považuje	i	osoba	pozůstalá	po	oběti,	která	v důsled-
ku	trestného	činu	zamřela,	jestliže	této	osobě	zemře-
lý	výživu	poskytoval	nebo	byl	povinen	poskytovat.	
Poškozeným (obětí)	 je	 každý,	 komu	 bylo	 trestným	
činem	ublíženo	na	zdraví	nebo	způsobena	majetko-
vá,	morální	nebo	jiná	škoda.

Peněžitá pomoc	 se	 poskytne	 občanu	 České	 repub-
liky	nebo	osobě	bez	státní	příslušnosti,	která	má	na	
území	České	republiky	povolen	trvalý	nebo	dlouho-
dobý	pobyt.

Práva poškozeného
•	 činit	v trestním	řízení	návrhy	důkazů
•	 nahlížet	 do	 spisů	 a	 pořizovat	 z  nich	 na	 vlastní	

náklady	kopie	či	výpisky
•	 účastnit	se	soudního	jednání	a	vyjádřit	své	názo-

ry	(potřeby)
•	 žádat	náhradu	škody,	která	vznikla	trestným	či-

nem	(přihlásit	se	k trestnímu	řízení	s konkrétní	
výší	požadované	náhrady	škody)

•	 nechat	se	v trestním	řízení	zastupovat	zmocněn-
cem	(jakoukoli	 jinou	osobou	starší	18	let	 	věku	
na	základě	plné	moci)	či	advokátem

O	vašich	právech	Vás	musí	orgány	činné	v trestním	
řízení	 (policie,	 státní	zástupce	a	 soud)	 řádně	a po-
drobně	poučit.

Pokud	 nemáte	 dostatek	 finančních	 prostředků	 na	
úhradu	služeb	zmocněnce	(advokáta),	můžete	požádat	
v hlavním	líčení	soud	nebo	v předchozích	stádiích	(v	
přípravném	řízení)	prostřednictvím	státního	zástupce,	
soudce,	aby	vám	byl	zmocněnec	(advokát)	poskytnut	
za	sníženou	odměnu	nebo	bezplatně.

Škoda
Typy škod

•	 škoda	na	zdraví	(stanoví	lékař)
•	 úhrada	nákladů	na	léčení	(poplatky	za	 léky,	re-

habilitační	pomůcky,	cesta	k lékařům,	výpomoc	
v domácnosti,	ošetřovatelka…)

•	 náhrada	výdělku	(týká	se	ztráty	na	výdělku	bě-
hem	pracovní	neschopnosti	a	po	skončení	pra-
covní	neschopnosti,	příp.	ztráty	na	důchodu)

•	 náhrada	odcizených	či	zničených	věcí	(např.	ob-
lečení,	hodinky,	telefon,	kolo)

•	 škoda	na	vozidle	–	škodu	je	třeba	co	nejdříve	na-
hlásit	pojišťovně,	dle	zákona	máte	z tzv.	povinného	
ručení	 nárok	 na	 uhrazení	 veškerých	 druhů	 škod	
(škodu	hradí	viník	dopravní	nehody)

Pokud	jste	utrpěli	vážnější	škodu	na	zdraví	nebo	jste	
pozůstalým	 po	 oběti,	 usmrcené	 trestným	 činem,	 na	
kterou	jste	byli	odkázáni	výživou,	a	nepodaří	se	Vám	
dosáhnout	 náhrady	 škody	 od	 viníka	 nebo	 např.	 od	
pojišťovny,	 můžete	 požádat	 nejpozději	 do	 jednoho	
roku	ode	dne,	kdy	jste	se	o	škodě	dozvěděli,	o	poskyt-
nutí	peněžité	pomoci	Ministerstvo	spravedlnosti	ČR.
Náhrada škod

•	 výši	škody	je	třeba	co	nejpřesněji	vyjádřit	v pe-
nězích	a	doložit	na	policii	potřebné	doklady

Uplatnění náhrady škody vzniklé trestným činem
•	 zajímejte	se	o	průběh	trestního	řízení,	máte	prá-

vo	na	informace
•	 požadavek	 na	 náhradu	 škody	 můžete	 uplatnit	

nejpozději	při	hlavním	líčení	soudu	před	zahá-
jením	 dokazování	 -	 soud	 vás	 může	 odkázat	 na	
občansko-právní	 řízení	 (musíte	 podat	 žalobu	 a	
předložit	důkazy)

Mediace – kontaktujte mediační službu
Pokud	máte	zájem	o	zprostředkování	 jednání	mezi	
vámi	a	obviněným	ohledně	náhrady	materiální	ško-
dy	i	morální	újmy	za	účasti	nestranného	odborníka	

(mediaci),	obraťte	se	na	Středisko	probační	a	me-
diační	služby	ČR.
Mediace	vám	poskytne	bezpečné	a	otevřené	pro-
středí	pro	vyjádření	Vašich	potřeb	a	postojů	v sou-
vislosti	s újmou,	která	se	vám	stala.

Jednou	z možností	 je	i	uzavření dohody	o	řešení	
vzniklých	následků,	která	bude	zohledňovat	Vaše	
zájmy	a	potřeby.

Na	mediační	jednání	si	můžete	po	domluvě	přivést	
i	další	blízké	osoby.

Mediace	je	dobrovolná.

Probace
Pokud	 je	pachateli	uložen	alternativní	 trest	 s do-
hledem	 nebo	 OPP	 (obecně	 prospěšných	 prací),	
kontrolou	 jeho	výkonu	 je	 soudem	pověřena	Pro-
bační	a	mediační	služba	ČR.

Exekuce
Pokud	vám	nebude	odsouzený	ochoten	škodu	na-
hradit	ani	ve	splátkách,	můžete	navrhnout	exekuci	
jeho	majetku.
Můžete se obrátit na

•	 exekuční	oddělení	soudu	v místě	bydliště	od-
souzeného

•	 na	kteréhokoli	soukromého	exekutora

Obavy z pachatele
Pokud	je	pachatel	ve	vězení	a	máte	obavu,	že	Vám	
po	 jeho	 propuštění	 hrozí	 nějaké	 nebezpečí,	 máte	
již	 během	 trestního	 řízení	 právo	 požádat	 státního			
zástupce	nebo	soud	o	poskytnutí	informace,	že	byl	
pachatel	propuštěn	nebo	z vězení	uprchl.
Pokud	je	pachatel	ve	výkonu	trestu,	žádost	se	po-
dává	k soudu.


