Adresa našeho pracoviště:

Poznámky:

Informace
pro oběti trestné
činnosti

Veškerá činnost služby
je bezplatná.

Další informace
o našich činnostech naleznete
na internetové adrese: www.pmscr.cz

Informace pro oběti trestné činnosti
Probační a mediační služba poskytuje obětem trestné činnosti právní informace
a další služby spočívající v psychosociální podpoře. Naším cílem je především
zmírnit dopady trestného činu.

Práva oběti jako poškozeného dle trestního řádu – zde je výňatek
těch nejdůležitějších a nejfrekventovanějších práv, která bývají
uplatňována oběťmi trestných činů.

Poskytuje zejména tyto odborné služby:

• právo uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy
a vydání bezdůvodného obohacení.
• právo poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných
činů, učinit v kterémkoliv stádiu trestního řízení prohlášení o dopadu trestného
činu na jeho dosavadní život; prohlášení lze učinit písemně nebo ústně; písemné
prohlášení se v řízení před soudem provede jako listinný důkaz
• právo být poučen o právech poškozeného a právo na poskytnutí plné možnosti
k jejich uplatnění
• právo, aby v případech, kdy mu hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem
obviněného nebo odsouzeného na svobodě, byl poučen o možnosti žádat
informace o propuštění nebo uprchnutí obviněného nebo odsouzeného na svobodu;
poškozený v postavení svědka má právo v případech, kdy mu hrozí nebezpečí
v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, požádat
o informace o propuštění nebo uprchnutí obviněného nebo odsouzeného na svobodu
v širším rozsahu.
• právo na přijetí opatření k ochraně bezpečnosti poškozeného v postavení svědka
• právo dát se zastupovat zmocněncem
• právo, aby při provádění úkonů trestního řízení bylo s poškozeným jednáno tak,
jak to vyžaduje význam a výchovný účel trestního řízení, a aby byla vždy šetřena
jeho osobnost a ústavou zaručená práva
• právo, aby ze závažných důvodů (věk, zdravotní stav, bezpečnost nebo jiné závažné
důvody), umožňuje-li to povaha úkonu a je-li to technicky možné, bylo při
provádění úkonů trestního řízení využíváno technické zařízení pro přenos obrazu
a zvuku (videokonference)
• právo činit návrhy na doplnění dokazování
• právo vzdát se výslovným prohlášením procesních práv podle trestního řádu
• právo žádat, aby mu byly do vlastních rukou doručeny opisy rozhodnutí, proti
kterým může podat opravný prostředek
• právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování, činit si z nich výpisky
a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí
• právo, podává-li trestní oznámení, být na základě žádosti do měsíce od podání
oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních
• právo na doručení usnesení o odložení věci, pokud je poškozený znám, a právo
podat stížnost proti tomuto usnesení
• právo být vyrozuměn o podání žaloby
• právo uzavřít s obviněným dohodu o náhradě škody způsobené trestným činem,
která je předpokladem pro podmíněné zastavení trestního stíhání a také podat
stížnost proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a také proti
rozhodnutí o tom, že se obviněný ve zkušební době osvědčil
• právo vyslovit souhlas ke schválení narovnání a podat stížnost proti usnesení
o schválení narovnání

Právní informace – směřují k základní orientaci oběti v rovině trestně právní,
zejména pak k náhradě škody.
Restorativní programy – tyto programy nabízejí různé způsoby řešení následků
trestného činu. Jejich cílem je obnova narušených vztahů a získání pocitu zadostiučinění oběti. Do těchto programů jsou zapojeni oběti, širší komunita (příbuzní
oběti, sousedé apod.) i pachatelé. Nejznámějším restorativním programem je mediace mezi obětí a pachatelem.

Práva obětí podle zákona o obětech trestných činů
Oběť trestného činu má právo:
• aby byla respektována její osobnost a lidská důstojnost
• na informace, které musí být podány v jazyce, kterému oběť rozumí s přihlédnutím
k věku, rozumové vyspělosti a aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu
• být informována o věci, v níž se stala obětí trestného činu
• na ochranu, pokud by jí hrozilo nebezpečí v souvislosti s propuštěním nebo
uprchnutím obviněného na svobodu
• na ochranu před hrozícím nebezpečím – např. krátkodobá ochrana policie, vykázání,
předběžné opatření
• na ochranu osobnosti – ochrana informací před zveřejněním, oddělené vedení
osobních údajů ve spisu, tak aby se s nimi mohly seznamovat pouze oprávněné orgány
• aby při výslechu na policii, či v jiném stádiu trestního řízení bylo zabráněno jejímu
kontaktu s pachatelem
• požadovat, aby byla vyslechnuta osobou takového pohlaví, jaké si zvolí
• podat námitku proti zaměření otázky u výslechu
• na doprovod důvěrníka
• aby otázky směřující do intimní oblasti jí byly kladeny jen v nezbytném rozsahu, zvlášť
šetrně, ohleduplně a pouze jednou  
• kdykoliv během řízení učinit prohlášení o dopadu trestného činu na její život
• na peněžitou pomoc (za podmínek stanovených zákonem)

