ZÁKON
č. 45/2013 Sb., ze dne 30. 1. 2013,
o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
(vybraná ustanovení)
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§2
Vymezení pojmů

(…)
(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění podmínek uvedených v
odstavci 2 nebo 3 rozumí
a) dítě,
b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo
smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a
účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku),
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu,
který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, 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.
(…)

(…)

§3
Základní zásady

(2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další orgány veřejné moci, subjekty
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních
služeb, znalci, tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat osobnost a
důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle možností jí vycházet vstříc. Vůči
oběti postupují s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její
rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené
oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.
(3) Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost,
pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-li tento
zákon jinak.

HLAVA II
PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ
Díl 5
Právo na ochranu před druhotnou újmou
§ 20
Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí
(1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat obzvláště citlivě a s ohledem na
konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť zranitelnou.
(2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení provádí osoba k tomu
vyškolená. 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.
(3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel být opakován. V případě
dalšího výslechu před stejným orgánem je vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu
důležité důvody.
(4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s osobou podezřelou ze
spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu
závažné důvody, potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, zejména se
využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. Přitom je třeba zajistit, aby nebylo
porušeno právo na obhajobu.
(5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle jiného právního předpisu.
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 62
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) § 39 až 43, § 44 odst. 2, § 47 odst. 1, 2, 3 a 6, § 48 odst. 2 a § 49 písm. f), které nabývají
účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,
b) § 52 bodu 1 a § 53, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2013,
c) § 52 bodů 2 a 4 až 8 a § 55 bodů 1 až 5, 9, 10, 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem
jeho vyhlášení.

