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Právní pomoc obětem 

trestných činů  

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí  

Akreditace Ministerstva vnitra  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

9. srpna 2022, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 

2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem tohoto kurzu je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů, v platném znění a jeho výkladem a upevnit právní povědomí 

účastníků kurzu v sektoru poradenství a pomoci obětem trestných činů.  

 

Kurz komplexně zpracovává problematiku obětí trestných činů. Analyzuje nejen 

samotný zákon, zaměřuje se rovněž na související judikaturu a provázanost s dalšími 

relevantní předpisy, zejména pak se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, v platném 

znění, zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a zákonem 

č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění.  

 

Vysvětluje náležitosti trestního oznámení, útvary policie a jejich roli při objasňování 

podezření ze spáchání protiprávního jednání, součinnost policie s orgány veřejné 

správy, představuje postup před zahájením trestního stíhání, úkony trestního řízení a 

jeho průběh, vysvětluje rozdíly mezi trestním a přestupkovým řízení.  

 

Kurz definuje pojem oběti/zvlášť zranitelné oběti, který následně dále diverzifikuje. 

Větší pozornost věnuje obětem - dětem, když specifikuje postup orgánů sociálně-

právní ochrany dětí při poskytování poradenství a pomoci těmto obětem. Určuje 

pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí, jeho postavení v rámci trestního 
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řízení.  Dále kurz představuje typologii oběti. Vymezuje rozdíl mezi osobou oběti 

a osobou poškozenou a představuje základní práva obětí trestního činu.  

 

Kurz rovněž vymezuje možnosti pomoci a poradenství obětem trestných činů jako 

poradenství, sociální pomoc, peněžitou pomoc, laickou pomoc, právní pomoc, 

psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. Představuje instituce zaměřující se na 

pomoc obětem trestných činů.  

 

Kurz je vysoce praktický a konzultačně zaměřený. 

 

Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

- Orientovat se v zákoně o obětech trestných činů 

- Vymezit druhy obětí 

- Určit typologii obětí 

- Vymezit rozdíly mezi obětí a poškozeným 

- Vymezit druhy pomoci a poradenství obětem trestných činů 

- Vymezit postavení státních/nestátních organizací orientujících se na pomoc 

obětem trestných činů a určit jejich kompetence 

- Vymezit základní práva obětí trestných činů 

- Orientovat se v základech trestního práva se zaměřením na oběti trestných činů  

 

 

 

 

 

 

OBSAH KURZU 

1) Úvod do problematiky 

a. Zdroje  

b. Cíle a očekávání 

c. Právní úprava  

 

2) Pojem oběť 

a. Vymezení 

b. Oběť/zvlášť zranitelná oběť 

c. Dítě jako oběť 

d. Typologie oběti 

e. Oběť vs. poškozený 

f. Úvod do viktimologie – hlavní pojmy 

 

  

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 

předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 

juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho 

konání). Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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3) Možnosti pomoci a poradenství 

a. Poradenství 

b. Pomoc 

• Sociální pomoc 

• Peněžitá pomoc 

• Laická pomoc 

• Psychologická a psychoterapeutická pomoc 

• Právní pomoc 

 

4) Právní pomoc detailně 

a. Zákon o obětech trestných činů  

b. Práva obětí trestných činů  

 

5) Kdo je oprávněn pomoci?  

a. Akreditace 

b. Registr poskytovatelů pomoci 

c. Organizace státní správy a samosprávy 

• Policie české republiky 

• Probační a mediační služba ČR 

• OSPOD 

d. Nestátní organizace 

 

6) Provázanost s dalšími právními předpisy 

a. Zákon o PČR 

b. Trestní zákoník 

c. Trestní řád 

 

7) Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 

částech) 

 

8) Diskuse a konzultace 

 

 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva a 

správního řízení. Autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  

 


