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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek I  

bod 2 

§ 2 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

… 

(3) Byla-li trestným činem způsobena smrt 

oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti 

újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, 

sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 

registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť 

ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna 

poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se 

za oběť každá z nich. 

 

 

32012L0029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 

odst. 1 písm. 

a) a b) 

 

 

Článek 2 

Definice 

… 

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „obětí“ 

i) fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně 

fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou 

ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným 

činem, 

ii) rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla 

přímo způsobena trestným činem, a který 

v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu; 

b) „rodinnými příslušníky“ manžel 

či manželka, osoba, která stabilně a trvale žije 

s obětí v závazném intimním partnerském 

svazku ve společné domácnosti, příbuzní 

v přímé linii, sourozenci a vyživované osoby 

oběti; 

… 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek I 

body 4 a 5 

§ 2 odst. 4 

písm. c) a d) 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto 

zákona při splnění podmínek uvedených v odstavci 2 

nebo 3 rozumí 

… 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi 

(§ 168 trestního zákoníku) nebo trestného činu 

teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval 

násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného 

pro příslušnost k některému národu, rase, etnické 

skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, 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. 

… 

 

32012L0029 

 

Článek 22 

odst. 3 

Článek 22 

Individuální posouzení obětí s cílem zjistit 

potřeby zvláštní ochrany 

… 

3. V souvislosti s individuálním posouzením 

je zvláštní pozornost věnována obětem, které 

utrpěly značnou újmu v důsledku závažnosti 

trestného činu, obětem trestného činu 

spáchaného z nenávisti nebo motivovaného 

snahou o diskriminaci, což by mohlo zejména 

souviset s jejich osobní charakteristikou: 

obětem, jejichž vztah k pachateli nebo 

závislost na něm je činí obzvláště 

zranitelnými. V této souvislosti se řádně 

zohlední zejména oběti terorismu, 

organizované trestné činnosti, obchodování 

s lidmi, násilí na základě pohlaví, násilí 

v rámci úzkého svazku, sexuálního násilí nebo 

pohlavního zneužívání nebo trestných činů 

z nenávisti a oběti se zdravotním postižením 

… 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek I 

bod 6 

§ 3 odst. 1 

§ 3 

Základní zásady 

(1) 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. Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť 

zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou 

považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud 

nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen. 

… 
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Článek 24 

odst. 2 

Článek 24 

Právo dětských obětí na ochranu během 

trestního řízení 

… 

2. Není-li věk oběti zřejmý a jsou-li důvody se 

domnívat, že obětí je dítě, je oběť pro účely 

této směrnice považována za dítě. 

 

Článek I 

bod 7 

§ 8 odst. 1 

písm. h) a i) 

§ 8 

Informace poskytované oběti Policií České 

republiky, policejním orgánem a státním 

zástupcem 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo 

policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí 

trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, 

… 

h) na které nejbližší azylové domy, intervenční 

centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující 

pobytové služby se může obrátit, 

i) na kterého nejbližšího poskytovatele 

zdravotních služeb se může obrátit s žádostí 

o poskytnutí zdravotních služeb, 
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Článek 4 

odst. 1 písm. 

a) 

Článek 4 

Právo na informace od prvního kontaktu 

s příslušným orgánem 

1. S cílem umožnit obětem přístup k právům 

stanoveným touto směrnicí členské státy 

zajistí, aby byly obětem od jejich prvního 

kontaktu s příslušným orgánem bez 

zbytečného prodlení poskytnuty tyto 

informace: 

a) druh podpory, kterou mohou získat, a kdo ji 

poskytuje, kde získat příslušné základní 

informace o lékařské pomoci, pomoci 

odborníka, včetně psychologické podpory, 

a náhradním ubytování; 

… 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA47DPTQP)



Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek I 

bod 8 

§ 8 odst. 3 

§ 8 

Informace poskytované oběti Policií České 

republiky, policejním orgánem a státním 

zástupcem 

(3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

Policie České republiky, policejní orgán nebo státní 

zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí 

takového oznámení; státní zástupce je dále povinen 

oběť písemně a ústně informovat i bez žádosti 

v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). 

Za potvrzení přijetí oznámení podle věty první se 

považuje i předání opisu protokolu o podaném 

oznámení. 

 

32012L0029 

 

Článek 5 

odst. 1 
Článek 5 

Práva obětí při podávání trestního 

oznámení 

1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo 

vydáno písemné potvrzení o jejich formálním 

trestním oznámení podaném u příslušného 

orgánu členského státu, s uvedením 

základních okolností dotčeného trestného 

činu. 

… 

 

 

Článek I 

bod 10 

§ 11 odst. 1  

§ 11 

Další informace poskytované oběti 

(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán 

činný v trestním řízení 

a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 

b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou 

případů, kdy by tato informace mohla ohrozit 

dosažení účelu trestního řízení,  

c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti 

níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho právní 

kvalifikace, 

d) informaci o době a místě konání veřejného 

projednání věci v řízení před soudem, 

32012L0029 

 

Článek 6 

odst. 1 písm. 

b) 

Článek 6 

Právo na informace o případu 

1.   Členské státy zajistí, aby obětem bylo bez 

zbytečného prodlení oznámeno, že mají právo 

obdržet následující informace o trestním 

řízení zahájeném v důsledku trestního 

oznámení ve věci trestného činu, který byl na 

nich spáchán, a aby oběti tyto informace na 

žádost obdržely: 

a) jakékoliv rozhodnutí nepokračovat 

ve vyšetřování či jej zastavit nebo zastavit 

trestní stíhání pachatele; 

b) doba a místo konání soudního jednání 

a povaha obvinění vznesených proti pachateli. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní 

řízení končí. 

 

  

2.   Členské státy zajistí, aby obětem bylo 

v souladu s jejich postavením v příslušném 

systému trestního soudnictví bez zbytečného 

prodlení oznámeno, že mají právo obdržet 

následující informace o trestním řízení 

zahájeném v důsledku trestního oznámení ve 

věci trestného činu, který byl na nich spáchán, 

a aby oběti tyto informace na žádost obdržely: 

a) jakýkoliv konečný rozsudek soudu; 

b) informace, které oběti umožní znát stav 

trestního řízení, ledaže by takovým 

poskytnutím informací mohl být 

ve výjimečných případech nepříznivě 

ovlivněn řádný průběh případu. 

… 

 

Článek I 

bod 11 

§ 11 odst. 6 

§ 11 

Další informace poskytované oběti 

… 

(6) Nepodala-li oběť žádost podle odstavce 3, 

obviněný nebo odsouzený byl propuštěn nebo uprchl 

a je-li důvodná obava, že oběti hrozí nebezpečí 

v souvislosti s pobytem obviněného nebo 

odsouzeného na svobodě, orgán činný v trestním 

řízení, Probační a mediační služba, věznice, 

poskytovatel zdravotních služeb, v jehož 

zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní 

ochranné léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací 

detence neprodleně informuje o této skutečnosti 

32012L0029 

 

Článek 6 

odst. 5 
Článek 6 

Právo na informace o případu 

… 

5. Členské státy zajistí, aby byla obětem 

poskytnuta možnost získat bez zbytečného 

prodlení informace o tom, že osoba 

zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný 

čin, který se oběti týká, byla propuštěna nebo 

unikla z výkonu trestu nebo vazby. Mimoto 

členské státy zajistí, aby v případě propuštění 

pachatele nebo jeho úniku z výkonu trestu 

byla oběť informována o všech příslušných 

opatřeních přijatých na její ochranu. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

policejní orgán, který vede nebo vedl trestní řízení 

v dané trestní věci, který přijme potřebná opatření 

k zajištění bezpečí oběti, včetně jejího vyrozumění 

o propuštění nebo uprchnutí; policejní orgán v těchto 

případech též vyrozumí oběť o opatřeních přijatých k 

zajištění jejího bezpečí, byla-li taková opatření přijata 

a nepovede-li vyrozumění ke zmaření nebo ztížení 

jejich účelu. 

 

Článek I 

bod 12 

§ 12 odst. 1 

§ 12 

Informování oběti, která neovládá český 

jazyk 

 (1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český 

jazyk, se informace 

a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou 

v jazyce, o němž oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo 

v úředním jazyce státu, jehož je občanem, a 

b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou 

v jazyce, o němž oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo 

v úředním jazyce státu, jehož je občanem, je-li to 

možné. 
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Článek 5 

odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 7 

odst. 3 

Článek 5 

Práva obětí při podávání trestního 

oznámení 

... 

3. Členské státy zajistí, aby oběti, které 

nerozumějí jazyku příslušného orgánu nebo 

tímto jazykem nemluví, obdržely na žádost 

bezplatně překlad písemného potvrzení jejich 

trestního oznámení uvedeného v odstavci 1 

do jazyka, kterému rozumějí. 

 

 

Článek 7 

Právo na tlumočení a překlad 

3. Členské státy zajistí, aby v souladu 

s postavením oběti v příslušném systému 

trestního soudnictví byly obětem, které 

nerozumějí jazyku daného trestního řízení 

nebo tímto jazykem nemluví, při jejich účasti 

v trestním řízení na žádost bezplatně 

poskytnuty překlady informací nezbytných 

pro uplatnění jejich práv v trestním řízení 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

do jazyka, jemuž rozumějí, a to v rozsahu, 

v jakém jsou tyto informace obětem 

poskytovány. Překlady takových informací 

přinejmenším zahrnují jakéhokoli rozhodnutí, 

jímž se ukončuje trestní řízení související 

s trestným činem, který byl na oběti spáchán, 

a na žádost oběti důvody nebo stručné shrnutí 

důvodů tohoto rozhodnutí, s výjimkou 

rozhodnutí poroty nebo rozhodnutí, jehož 

odůvodnění je důvěrné, které se podle 

vnitrostátních právních předpisů 

nezdůvodňují. 

 

Článek I 

bod 12 

§ 12 odst. 2 

§ 12 

Informování oběti, která neovládá český 

jazyk 

… 

(2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) 

orgán, o jehož rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou 

žádost poskytne v tomtéž jazyce i odůvodnění 

pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, 

je-li rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li 

alespoň podstatná část odůvodnění za účasti oběti 

přetlumočena při vyhlášení pravomocného 

rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro 

zaručení spravedlivého procesu. Neposkytne-li 

orgán, o jehož rozhodnutí jde, tyto informace, 

rozhodne o tom usnesením, proti kterému je 

přípustná stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí 

informace a na rozhodování o stížnosti podle věty 

druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 
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Článek 7 

odst. 3, 4 a 7 
Článek 7 

Právo na tlumočení a překlad 

… 

3. Členské státy zajistí, aby v souladu 

s postavením oběti v příslušném systému 

trestního soudnictví byly obětem, které 

nerozumějí jazyku daného trestního řízení 

nebo tímto jazykem nemluví, při jejich účasti 

v trestním řízení na žádost bezplatně 

poskytnuty překlady informací nezbytných 

pro uplatnění jejich práv v trestním řízení 

do jazyka, jemuž rozumějí, a to v rozsahu, 

v jakém jsou tyto informace obětem 

poskytovány. Překlady takových informací 

přinejmenším zahrnují jakéhokoli rozhodnutí, 

jímž se ukončuje trestní řízení související 

s trestným činem, který byl na oběti spáchán, 

a na žádost oběti důvody nebo stručné shrnutí 

důvodů tohoto rozhodnutí, s výjimkou 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

 rozhodnutí poroty nebo rozhodnutí, jehož 

odůvodnění je důvěrné, které se podle 

vnitrostátních právních předpisů 

nezdůvodňují. 

4. Členské státy zajistí, aby oběti, které mají 

právo na informace o době a místě konání 

soudního jednání v souladu s čl. 6 odst. 1 

písm. b) a které nerozumějí jazyku 

příslušného orgánu, obdržely na žádost 

překlad těchto informací, na něž mají nárok. 

… 

7. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 

posoudil, zda oběti potřebují tlumočení či 

překlad podle odstavců 1 a 3. Oběti mohou 

vznést námitku proti rozhodnutí neposkytnout 

tlumočení či překlad. Procesní pravidla pro 

projednání takové námitky stanoví 

vnitrostátní právní předpisy. 

 

Článek I 

bod 12 

§ 12 odst. 3 

§ 12 

Informování oběti, která neovládá český 

jazyk 

 (3) Na odůvodněnou žádost oběti, která 

prohlásí, že neovládá český jazyk, jí orgán činný 

v trestním řízení, který v době podání žádosti vede 

řízení, poskytne překlad písemností neuvedených 

v odstavci 1, které oběť označí za podstatné, a to 

v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění jejích práv 

v trestním řízení. Překlad písemnosti podle věty první 

není třeba poskytnout, pokud písemnost nebo její 

podstatná část byla za účasti oběti přetlumočena 
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Článek 7 

odst. 5 
Článek 7 

Právo na tlumočení a překlad 

5. Oběti mohou podat odůvodněný návrh, aby 

byl dokument považován za podstatný. Není 

třeba překládat ty části podstatných 

dokumentů, které nejsou důležité k tomu, aby 

se oběti mohly aktivně účastnit na trestním 

řízení. 
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a není-li ho zapotřebí pro zaručení spravedlivého 

procesu. 

Článek I 

bod 13 

§ 13 

§ 13 

Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací 

 Oběť je třeba informovat srozumitelným 

způsobem se zohledněním jejího věku, rozumové 

a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu 

včetně psychického stavu; jednotlivé informace se 

oběti poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím 

konkrétním potřebám s ohledem na povahu 

a závažnost trestného činu. Informace podle 

§ 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti poskytnuty 

v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 

musí být oběti poskytnuty alespoň písemně. Prohlásí-

li oběť, že nechce být informována, orgány činné 

v trestním řízení informace neposkytnou, ledaže je 

třeba tyto informace poskytnout k řádnému uplatnění 

práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti 

o tom, že nechce být informována, může být 

kdykoliv vzato zpět; o tom musí být oběť poučena. 
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32012L0029 

 

 

Článek 4 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6 

odst. 4 

Článek 4 

Právo na informace od prvního kontaktu 

s příslušným orgánem 

… 

2. Rozsah nebo podrobnost informací 

uvedených v odstavci 1 se mohou lišit 

v závislosti na konkrétních potřebách 

a osobních okolnostech oběti a na druhu či 

povaze trestného činu. Další podrobnosti lze 

poskytnout i v pozdějších fázích v závislosti 

na potřebách oběti a významu těchto 

podrobností v každé fázi řízení. 

 

Článek 6 

Právo na informace o případu 

… 

4. Přání oběti být nebo nebýt informována by 

mělo být pro příslušné orgány závazné, 

s výjimkou případů, kdy je třeba tyto 

informace poskytnout v souvislosti 

s oprávněním oběti aktivně se účastnit 

trestního řízení. Členské státy umožní oběti 

kdykoliv změnit její přání a tuto skutečnost 

zohlední. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA47DPTQP)



Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek I 

bod 16 

§ 17 odst. 1 

§ 17 

Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s 

osobou, kterou oběť označila za pachatele, s 

osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se 

trestní řízení vede 

(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat 

v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě 

i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých 

se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění 

jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za 

pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného 

činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. 

… 
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Článek 19 

odst. 1 

Článek 19 

Právo na zamezení kontaktu mezi obětí 

a pachatelem 

1. Členské státy zavedou nezbytné podmínky, 

které umožní zamezení kontaktu mezi oběťmi, 

a v nezbytných případech též jejich rodinnými 

příslušníky, a pachatelem v prostorách, kde 

trestní řízení probíhá, ledaže trestní řízení 

takový kontakt vyžaduje. 

… 

 

Článek I 

bod 17 

§ 20 odst. 2 

§ 20 

Podání vysvětlení a výslech zvlášť 

zranitelných obětí  

… 

(2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných 

obětí v přípravném řízení provádí osoba k tomu 

vyškolená v prostorách pro tento účel upravených či 

přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech 

v přípravném řízení provádí vždy osoba k tomu 

vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 

neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 

… 
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Článek 23 

odst. 2 písm. 

a) 

Článek 23 

Právo na ochranu obětí s potřebami 

zvláštní ochrany během trestního řízení 

… 

2. Během vyšetřování trestného činu jsou 

obětem s potřebami zvláštní ochrany 

zjištěnými v souladu s čl. 22 odst. 1 

k dispozici tato opatření: 

a) oběť může vypovídat v prostorách pro tento 

účel upravených či přizpůsobených; 

… 
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Článek IV 

§ 4 odst. 3 

§ 4 

Okruh oprávněných osob 

… 

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 

a 69 se při splnění podmínek stanovených v tomto 

zákoně poskytují také osobě, která není uvedena 

v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území 

České republiky podle zvláštního právního 

předpisu3). Sociální služby uvedené v § 57, 60 a 69 se 

poskytují také osobě, která je obětí trestného činu 

obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení48). 

Sociální služby uvedené v § 37 se poskytují osobě, 

která je obětí trestného činu, pokud oprávněně 

pobývá na území České republiky podle zvláštního 

právního předpisu3), a osobě, která je obětí trestného 

činu obchodování s lidmi nebo trestného činu 

zavlečení. 
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Článek 9 

odst. 1 

Článek 9 

Podpora poskytovaná službami podpory 

pro oběti 

1. Služby podpory pro oběti uvedené v čl. 8 

odst. 1 poskytnou alespoň 

a) informace, poradenství a podporu týkající 

se práv obětí, včetně přístupu k vnitrostátním 

systémům odškodňování za újmu utrpěnou 

v důsledku trestného činu, a jejich postavení 

v trestním řízení, včetně přípravy na soudní 

jednání; 

b) informace o všech příslušných existujících 

službách odborné podpory nebo přímý 

kontakt na ně; 

c) emoční a případně psychologickou 

podporu; 

d) poradenství týkající se finančních 

a praktických záležitostí vyplývajících 

z trestného činu; 

e) není-li poskytováno jinými veřejnými či 

soukromými službami, poradenství ohledně 

předcházení rizikům sekundární a opakované 

viktimizace, zastrašování a odvety. 

… 

 

 

Číslo předpisu ES/EU  

(kód celex) 

Název předpisu ES/EU 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 

obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 
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