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Nahlížení do spisu 
Spis si můžete vyfotit nebo si ho nechat oko
pírovat. Nahlížení si předem domluvte. 

Informace o řízení 
Kdykoliv můžete požadovat informace o prů
běhu řízení a jeho výsledku. Policie může 
poskytování informací z důležitých důvodů 
dočasně omezit. 

Návrh důkazů 
Kdykoliv můžete označit důkazy nebo mož
né svědky. Ponechte si vše, co může jako dů
kaz sloužit - lékařské zprávy, fotografie, úč
tenky atd. 

Zmocněnec 
V řízení se můžete nechat zastoupit zmoc
něncem. Tím může být kdokoliv, nejen práv
ník. 

Důvěrník 
Ke všem úkonům Vás může doprovodit ně
kdo, komu důvěřujete. 

Skrytí osobních údajů 
Policie na žádost skryje některé Vaše osobní 
údaje ve spise (např. adresu, telefon, praco
viště). 

Tlumočník 
Trestní řízení musí probíhat v jazyce, kterému 
rozumíte. 

Výběr pohlaví vyslýchajícího 
Máte právo vybrat si, jestli Vás bude vyslý
chat muž, nebo žena. 
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Náhrada škody 
Pokud Vám byla trestným činem způsobe
na škoda (na majetku, nemajetková újma 
nebo zranění), můžete žádat po pachateli 
náhradu. Škodu musíte vyčíslit nejpozději 
na začátku hlavního líčení. 

Zabránění kontaktu 
s pachatelem 
Můžete požádat, abyste mohli u soudu vy
povídat odděleně a nesetkali se s pachate
lem. 

Informace o pachateli 
Soud Vám na Vaši žádost předá informace 
o uprchnutí nebo propuštění pachatele na
svobodu.

Peněžitá pomoc státu 
Pokud Vám pachatel škodu vzniklou trest
ným činem nenahradil, můžete v některých 
případech požádat Ministerstvo spravedl
nosti o peněžitou pomoc pro oběti trest
ných činů. 

Odborná pomoc 
Jako poškozený máte právo na odbornou 
sociální, psychologickou a právní pomoc 
od registrovaných poskytovatelů. Jejich 
seznam najdete na webu wwwJustice.cz. 
Jedním z registrovaných poskytovatelů je 
i ln IUSTITIA. Pokud jste se s trestným či
nem setkali, kontaktujte nás: 

www.poradnajustyna.cz 

www.matesvaprava.cz 

ln IUSTITIA 

Poradna Justýna 
Vám může poskytnout: 
> sociální poradenství

> bezplatnou právní pomoc

> pomoc s přípravou dokumentů

> podporu v krizi a prostor popovídat si

> doprovod na policii, k soudu či na úřad

> poradenství v oblasti bezpečnosti

Kontakt: 
> Poradna Justýna Praha

Otevírací doba: pondělí a čtvrtek 9 -17 hodin

Eliášova 28, Praha 6

Tel.: 773 177 636

Bezplatná linka: 800 922 922

E-mail: poradna@in-ius.cz

> Poradna Justýna Brno
Otevírací doba: pondělí 12 - 19 hodin

Malinovského náměstí 4, Brno, kancelář č. 323

Tel. 773 177 104

E-mail: poradna.brno@in-ius.cz

> Terénní program - celá ČR
Pondělí -pátek 9 -17 hodin

Bezplatná linka: 800 922 922

Tel.: 773 177 636

E-mail: poradna@in-ius.cz

Tisk byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Stali jste se obětí 
trestného činu? 

Zjistěte, jak probíhá 
I 

TRESTNI 
V', , 

RIZENI 
a jaká v něm máte práva 
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