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Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených 

a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice 

 

I. Úvodem 

 

 Oběti trestného činu je věnována pozornost v mezinárodním měřítku od padesátých 

letech 20. století. Uvádí se, že pozornost světa k oběti vyvolal svým referátem pro rumunskou 

psychiatrickou společnost v roce 1946 advokát Benjamin Mendelsohn, k systematickému 

zkoumání dochází až později.
1
 První viktimologická konference se konala v roce 1959 

v Japonsku. První mezinárodní dokumenty, které se zabývaly oběťmi trestných činů, vznikají 

později, v letech sedmdesátých.  

 Z mezinárodních dokumentů lze zmínit Deklaraci základních principů spravedlnosti 

pro oběti trestných činů a zneužití moci přijatou Valným shromážděním OSN (č. 40/34) dne 

29.11.1985, která je považována za Magnu chartu obětí trestných činů. Deklarace stanovila 

minimální standard pro zacházení s oběťmi trestných činů. Významně ovlivnila tvorbu 

dalších mezinárodních dokumentů.
2
 Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní justici 

v květnu 1996 přijala na svém zasedání rezoluci vyzývající mimo jiné k vytvoření Příručky o 

použití a aplikaci Deklarace. Tato příručka byla vytvořena v roce 1999.  

 V rámci Rady Evropy působí i Výbor pro trestní problémy, který přidal problematiku 

odškodnění obětí trestných činů v roce 1970 do svého pracovního programu a v letech 1982 

až 1983 připravil návrh Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů, 

která byla přijata a otevřena k podpisu 24. listopadu 1983. Mocným nástrojem k ochraně 

lidských práv a základních svobod je i Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Úmluva nemá ustanovení speciálně upravující práva obětí trestných činů. Úmluva nezaručuje 

právo oběti na podání žaloby a vedení trestního stíhání proti pachateli, negarantuje ani právo 

uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení. Jestliže však 

vnitrostátní právo umožňuje oběti podat soukromou žalobu v trestním řízení nebo uplatnit 

v něm nárok na náhradu škody, pak se oběť stává subjektem práv zaručených čl. 6 (právo na 

spravedlivý proces) Úmluvy.
3
 Jiná je situace u osob, které byly poškozeny porušením čl. 2 

(právo na život) nebo čl. 3 (zákaz mučení), popř. čl. 8 (právo na respektování soukromého a 

rodinného života) Úmluvy. Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
4
 má tato 

osoba právo na reálnou účast na řízení vedeném proti odpovědným osobám, právo být 

informován o jeho průběhu, právo nahlížet do spisu. Konečně má velmi významné právo, aby 

její stížnost byla projednána kontradiktorně.
5
 Je třeba zdůraznit dvě specifika. Za prvé, 

uvedená práva se posuzují z hlediska čl. 2, čl. 3, čl. 8, resp. čl. 13 a nikoliv z hlediska čl. 6 

Úmluvy. Za druhé, čl. 3 Úmluvy je závazkem na existenci prostředků, nikoliv závazkem na 

dosažení výsledku.  

 

II. Vývoj právních nástrojů v právo ES/EU 

                                                 
1
 Srov. Koubová, E. Přehled mezinárodních aktivit na poli viktimologie. Čs. kriminalitika. 1991, č. 4. str. 133. 

2
 Srov. Karabec, Z. Současné mezinárodní přístupy k ochraně obětí mezinárodních trestných činů. Prokuratura, 

1990, č. 1 a 2, str. 21. 
3
 Rozsudek Helmers vs. Švédsko, 29.10.1991, A č. 212-A. 

4
 Srov. např. rozhodnutí ve věci Aksoy vs. Turecko (publikované ve Výběru z rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva ve Strasbourgu. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. Přílohový sešit XIII/1998. Praha: Orac, 

1997, str. 30 a n.) nebo Labita vs. Itálie (publikované ve Výběru z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

ve Strasbourgu. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. Přílohový sešit XLIII-XLIV/2005. Praha: LexisNexis, 

2005, str. 9 a n.), Selmouni vs. Francie (publikované v Beger, V. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. 

7. vydání (Francie), 1. vydání (ČR). Praha: IFEC, 2003, str. 33 – 38) a další rozhodnutí publikovaná v dílech B. 

Repíka a M. Pirošíkové (viz poznámka č. 5) 
5
 Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Orac: Praha, 2002, str. 99 – 100. 
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 V evropském právu lze identifikovat především tyto směrnice týkající se obětí 

trestných činů. Jde o: 

1) Směrnici Parlamentu a Rady EU 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro 

práva, podporu a ochranu obětí trestných činů, která nahradila Rámcové rozhodnutí 

Rady EU ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV),
6
  

2) Směrnici Rady Evropské Unie 2004/80/ES ze dne 29.4.2004 o odškodňování obětí 

trestných činů a  

3) Směrnici Parlamentu a Rady EU 2011/99/EU  o evropském ochranném příkazu.
7
  

 

Ad 1)  

 Jak plyne z názvu Směrnice, tato nahradila předchozí rámcové rozhodnutí. Z důvodu 

zásadního významu rámcového rozhodnutí, považuji za vhodné se zabývat i tímto 

rozhodnutím. 

Cílem Rámcového rozhodnutí Rady EU ze dne 15. března 2001 o postavení obětí 

v trestním řízení (2001/220/SVV)
8
 bylo zajistit obětem srovnatelně vysokou úroveň ochrany 

bez ohledu na členský stát, ve kterém se nachází. Rámcové rozhodnutí se neomezovalo na 

řešení otázky ochrany pouze v trestním řízení, ale též na pomoc obětem před zahájením 

trestního řízení a po jeho skončení. Soustřeďovalo se na sblížení pravidel a praxe týkající se 

postavení a základních práv obětí, převážně byla pozornost věnována těmto právům: 

- právo na respektování důstojnosti oběti, 

- právo poskytovat a přijímat informace, 

- právo rozumět a být pochopen, 

- právo být chráněn v jednotlivých etapách řízení, 

- právo na přihlédnutí k znevýhodnění způsobeném bydlištěm v jiném členském 

státě. 

Výkladem některých článků rámcového rozhodnutí se ve své rozhodovací činnosti 

v řízení o předběžných otázkách zabýval i Evropský soudní dvůr. Průlomovým byl především 

rozsudek ve věci Pupino (C-105/03 ze dne 16.6.2006). Tento rozsudek měl širší dosah, neboť 

obecně stanovil povinnost členských států k eurokonformnímu výkladu rámcových 

rozhodnutí.
9
 Existuje však i celá řada dalších rozsudků týkajících se výkladu tohoto 

rámcového rozhodnutí.
10

 

Za dobu účinnosti rámcového rozhodnutí vydala Komise Evropských společenství dvě 

hodnotící zprávy (16. 2. 2004,11 20. 4. 200912). Obě hodnotící zprávy shodně konstatují, že 

cíle rámcového rozhodnutí nebylo dosaženo. Zpráva z roku 2009 u některých článků uvádí 

výhrady i vůči právnímu stavu v České republice, ale i v jiných zemích, Maďarko, Polsko a 

Slovensko nevyjímaje. V Implementační zprávě ze dne 20. 4. 2009 se ČR vytýká 

nedostatečné provedení těchto článků: 

 čl. 6, který se týká zvláštní pomoci obětem, že ČR nezajišťuje bezplatný přístup 

obětí k jinému poradenství než k právnímu poradenství a k právní pomoci. 

 čl. 8 odst. 3, který se týká práva na ochranu, cílem ustanovení čl. 8 odst. 3 je 

zamezit kontaktům mezi obětí a pachatelem, zejména vytvořením oddělených 

                                                 
6
 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 1. 

7
 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15. 

8
 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 1. 

9
 Vnitrostátní soud je povinen vzít v úvahu všechna pravidla vnitrostátního práva a vykládat je v co největším 

možném rozsahu ve světle znění, jakož i účelu uvedeného rámcového rozhodnutí. 
10

 Dell´Orto (C-467/05), Győrgy Katze proti Istvánu Rolandu Sósovi (C-404/07), Eredics, Sápi (C-205/09), 

Magatty Gueyev (C-483/09) a Valentin Salmeron Sanchez (C-1/10), X (C-507/10), Maurizio Giovanardi (C-

79/11) 
11

 COM(2004) 54 v konečném znění. 
12

 COM(2009) 166 v konečném znění. 
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čekáren v soudních budovách. ČR uvádí, že praxe je v souladu s tímto 

ustanovením (ačkoliv ne právní předpisy). 

 čl. 13, který se týká specializovaných služeb a subjektů pro pomoc obětem. Článek 

13 vyžaduje, aby členské státy podporovaly zapojení služeb pro pomoc obětem při 

přijímání, doprovázení a podpoře obětí. ČR uvádí, že stát finančně podporuje 

subjekty pro pomoc obětem a popisují jejich funkce, nepředkládá však žádný 

právní základ. 

 

Rada Evropské Unie ve svém usnesení ze dne 10. 6. 2011 o plánu posílení práv a 

ochrany obětí, zejména v trestním řízení (tzv. „Budapešťský plán“), uvedla, že na úrovni Unie 

by měla být přijata opatření na posílení práv, podpory a ochrany obětí trestných činů. Za tímto 

účelem a v souladu s uvedeným usnesením bylo cílem revidovat a doplnit zásady uvedené v 

rámcovém rozhodnutí 2001/220/SVV a významným způsobem pokročit v úrovni ochrany 

obětí v celé Unii, a to zejména v rámci trestního řízení. I z tohoto důvodu bylo rámcové 

rozhodnutí nahrazeno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. 10. 2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochrany obětí trestných činů. Právní 

základ pro směrnici nalezneme v Lisabonské smlouvě (2007) v čl. 82 v odstavci 2, který 

umožňuje formou směrnic stanovit minimální pravidla týkající se „…(c) práv obětí trestných 

činů“. 

Směrnice 2012/29/EU, která nahradila rámcové rozhodnutí, je co do svého rozsahu širší a 

na rozdíl od rámcového rozhodnutí dále posiluje postavení poškozených. Souladu 

vnitrostátních právních úprav se směrnicí má být dosaženo 16. 11. 2015. Česká republika 

však již v době přijímání této směrnice připravovala a také nakonec přijala samostatný zákon 

o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). 

Úskalí nového zákona spočívá právě v době jeho přijetí, kdy návrh zákona byl předložen 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v době, kdy nebylo známo konečné znění 

směrnice, v důsledku čehož přijatý zákon koresponduje textu směrnice nedůsledně. Např. 

rozsah poskytovaných informací oběti podle čl. 4 odst. 2 směrnice není zcela v souladu s § 8 

až § 13 zákona o obětech. Stejně tak není zcela v souladu definice zvlášť zranitelné oběti 

podle § 2 odst. 4 zákona o obětech s čl. 22 směrnice, který upravuje individuální posouzení 

oběti s potřebou zvláštní ochrany. Tyto rozpory je třeba řešit standardním způsobem, kterým 

se aplikuje právo EU. Vnitrostátní právo je tak třeba vykládat v co možná největším rozsahu 

ve světle znění a účelu unijní normy, aby se dosáhlo výsledku zamýšleného touto normou. 

Přitom platí, že nejprve se přistoupí ke konformnímu výkladu a teprve není-li to možné, pak k 

aplikaci přímého účinku unijní normy. Pokud tedy lze ustanovení zákona o obětech vyložit 

různým způsobem, je třeba zvolit takový výklad, který bude odpovídat znění (a duchu) 

Směrnice. Teprve, je-li zde takový rozpor mezi zákonem a Směrnicí, který nelze odstranit 

výkladem, lze přistoupit k aplikaci přímého účinku unijní normy. 

Připravovaná novela zákona o obětech trestných činů, která je v současnosti v 

legislativním procesu (Sněmovní tisk č. 658, 7. volební období), by měla uvést obsah zákona 

do souladu se směrnicí. 

 

Ad 2)   

 Oběti trestných činů v Evropské unii by měly mít právo na spravedlivé a přiměřené 

odškodnění za újmu, kterou utrpěly bez ohledu na to, kde v Evropské Unii byl trestný čin 

spáchán (viz též rozsudek ve věci Cowan, C-186/87). Směrnice Rady Evropské Unie 

2004/80/ES ze dne 29.4.2004 o odškodňování obětí trestných činů stanoví systém spolupráce 

pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních situacích, který by 

měl fungovat na základě systémů členských států pro odškodnění obětí úmyslných násilných 

trestných činů spáchaných na jejich územích. Proto by ve všech členských státech měl 
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existovat mechanismus pro odškodnění. Většina členských států již takové systémy 

odškodnění zavedla, některé z nich v rámci plnění závazků podle Evropské úmluvy ze dne 24. 

listopadu 1983 o odškodnění obětí násilných trestných činů. Je třeba zavést systém spolupráce 

mezi orgány členských států, který usnadní přístup k odškodnění v případech, kdy byl trestný 

čin spáchán v jiném členském státě, než je stát bydliště oběti. Tento systém by měl zajistit, 

aby se oběti trestných činů mohly vždy obrátit na orgán v jejich státě bydliště, a měl by 

zmírnit praktické a jazykové obtíže, které vznikají v přeshraničních situacích. Systém by měl 

obsahovat ustanovení umožňující oběti trestného činu nalézt informace nezbytné k podání 

žádosti a umožňující účinnou spolupráci mezi dotčenými orgány.
13

  

 Směrnice především upravuje přístup k odškodnění v přeshraničních situacích a to 

takovým způsobem, aby administrativa spojená s žádostí oběť co nejméně zatěžovala. 

Členské státy musí zajistit, aby oběť mohla podat žádost o odškodnění v členském státě 

bydliště, i když byl trestný čin spáchán v jiném členském státě. Za tím účelem jsou členské 

státy povinny určit jeden nebo více orgánů (subjektů) příslušných k přijetí žádosti (tzv. 

asistenční orgány) a k rozhodování o žádostech (tzv. rozhodující orgány).
14

 

 

Ad 3)  

 Cílem směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/99/EU z 13. 12. 2011, o 

evropském ochranném příkazu, je stanovit pravidla umožňující justičnímu nebo 

rovnocennému orgánu ve členském státě, v němž bylo přijato ochranné opatření s cílem 

ochrany osoby před trestným činem jiné osoby, jenž může ohrozit její život, tělesnou nebo 

duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální integritu, vydat evropský 

ochranný příkaz umožňující příslušnému orgánu v jiném členském státě pokračovat v ochraně 

této osoby na území tohoto jiného členského státu, v důsledku spáchání trestného činu nebo 

údajného spáchání trestného činu podle vnitrostátního práva vydávajícího státu. 

 Evropským ochranným příkazem se rozumí rozhodnutí přijaté na základě žádosti 

chráněné osoby justičním nebo rovnocenným orgánem členského státu v souvislosti s 

ochranným opatřením, na jehož základě justiční či rovnocenný orgán jiného členského státu 

přijme jakékoli vhodné opatření nebo jakákoliv vhodná opatření podle svého vnitrostátního 

práva s cílem pokračovat v ochraně chráněné osoby. Ochranným opatřením je rozhodnutí v 

trestních věcech přijaté vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátním právem hmotným i 

procesním, jímž se osobě, která představuje nebezpečí, ukládá jeden nebo více zákazů nebo 

omezení uvedených v článku 5 směrnice za účelem ochrany chráněné osoby před trestným 

činem, který může ohrozit její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní 

svobodu nebo sexuální integritu; 

 Evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve vydávajícím státě již 

přijato ochranné opatření ukládající osobě, která představuje nebezpečí, jeden nebo více z 

těchto zákazů nebo omezení:  

a) zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde chráněná osoba 

pobývá nebo které navštěvuje;  

b) zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, s chráněnou osobou, včetně kontaktů 

prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty, faxem či jakýmikoli jinými 

prostředky; nebo 

c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou 

vzdálenost. 

                                                 
13

 Úvodní část Směrnice Rady Evropské Unie 2004/80/ES ze dne 29.4.2004 o odškodňování obětí trestných 

činů, která byla publikována v Úředním věstníku EU, L 261, 6.8.2004, s. 15.  
14

 V ČR je asistenčním i rozhodujícím orgánem Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování 

(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_information_cs.htm?countrySession=16&). 



5 

 

 Evropský ochranný příkaz může být vydán, pokud se chráněná osoba rozhodne 

pobývat, nebo již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud se chráněná osoba rozhodne se 

zdržovat, nebo se již zdržuje v jiném členském státě. Při rozhodování o vydání evropského 

ochranného příkazu zohlední příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné dobu či doby, 

po které se chráněná osoba hodlá zdržovat ve vydávajícím státě, a závažnost potřeby ochrany. 

 Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně po obdržení evropského ochranného 

příkazu předaného v souladu s článkem 8 směrnice tento příkaz uzná a přijme rozhodnutí o 

přijetí jakéhokoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě 

dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby, pokud se nerozhodne uplatnit některý z 

důvodů pro odmítnutí uznání stanovených v článku 10 směrnice. V souladu se svým 

vnitrostátním právem může vykonávající stát použít opatření trestněprávní, správní nebo 

občanskoprávní povahy. 

 Evropský ochranný příkaz se vydává v souladu s formulářem uvedeným ve směrnici. 

 Členské státy měly povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu se směrnicí nejpozději do 11. 1. 2015. 

 

III. Závěrem 

 V historickém kontextu je v právu Evropských společenství, resp. Evropské Unie 

zřejmá snaha docílit srovnatelnou úroveň ochrany, podpory a práv obětí trestného činu ve 

všech členských státech EU. Klíčovou roli v této oblasti sehrálo rámcové rozhodnutí Rady EU 

ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV). V rámci 

evaluačních hodnocení Komisí se však zjistilo, že patřičné srovnatelné úrovně nebylo 

dosaženo. To byl také hlavní důvod, pro který byla přijata Směrnice Parlamentu a Rady EU 

2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestných činů a která nahradila rámcové rozhodnutí. Speciální pozornost je též věnována 

odškodňování obětí trestných činů (Směrnice Rady Evropské Unie 2004/80/ES ze dne 

29.4.2004 o odškodňování obětí trestných činů) a ochrannému příkazu (Směrnice Parlamentu 

a Rady EU 2011/99/EU  o evropském ochranném příkazu). 

 Česká republika byla stejně jako většina členských států kritizována za nedůslednou 

implementaci rámcového rozhodnutí. Tento nedostatek měl odstranit nový zákon o obětech 

trestných činů. Byl však přijímán v době, kdy se teprve přijímala směrnice, která měla 

nahradit rámcové rozhodnutí. Došlo k situaci, kdy ani nový zákon o obětech není zcela v 

souladu s nově přijatou směrnicí. Drobné nedostatky lze překlenout standardními postupy, 

které jsou aplikovatelné na takové případy. I přesto se český zákonodárce rozhodl odstranit 

tento nesoulad novelizací zákona o obětech. Lze doufat, že po nabytí účinnosti připravované 

novely by měl být v oblasti ochrany a práv obětí zajištěn plný soulad vnitrostátní úpravy s 

právem EU.   

  


