
Poškozený se může odvolat jen proti výroku  
o náhradě škody. Nemůže se odvolat proti výroku 
o vině a trestu obžalovaného.

• Majetková škoda: například poškození majetku 
a věcí, snížený příjem, náklady na léčbu.

•  Škoda na zdraví: bolestné vypočtené podle zá-
važnosti zranění nebo duševní újmy.

•  Nemajetková újma: například újma na cti, dů-
stojnosti nebo vážnosti. 

Návrh můžete podat písemně nebo ústně do pro-
tokolu na policii, státnímu zástupci nebo soudu, 
pokud případ řeší. Nárok musíte uplatnit nej-
později při prvním stání soudu v hlavním líčení, 
před přečtením obžaloby.

V návrhu popište, jak škoda souvisí s trestným 
činem, a uveďte výši škody, tu můžete v průběhu 
řízení dodatečně upřesňovat.

Pokud nárok na náhradu škody neuplatníte  
v trestním řízení, můžete jej uplatnit žalobou  
v řízení občanskoprávním.

Co je to právo na peněžitou pomoc?
Stát poskytuje peněžitou pomoc k překlenutí 
zhoršené sociální situace, která souvisí 
s trestným činem. Nárok na ni mají:
•  oběti s újmou na zdraví, 
•  oběti trestného činu v sexuální oblasti,
•  dětské oběti, které byly týrány pečující osobou,
•  lidé, kterým zemřel blízký rodinný příslušník 

v důsledku trestného činu.

Žádost o peněžitou pomoc podejte Ministerstvu 
spravedlnosti, odboru odškodňování. Musíte ji po-
dat ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy se dozvíte o ná-
sledcích trestného činu, nejpozději však do 5 let 
od spáchání trestného činu. 

Žádost nemá předepsanou podobu. Doporučuje-
me však použít formulář dostupný na stránkách 
Ministerstva spravedlnosti. 

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna
+420 773 177 636
 +420 800 922 922

poradna@in-ius.cz
www.poradnajustyna.cz

Tento leták vznikl za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Základní informace 
o trestním řízení



Trestní řízení je proces, ve kterém se zjišťuje, kdo 
spáchal trestný čin, a pokud je pachatel usvědčen, 
rozhoduje se o tom, jaký dostane trest. Trestní řízení 
řeší Policie ČR, státní zastupitelství a soudy. Po-
kud jste se stali obětí trestného činu, můžete podat 
trestní oznámení.

Jak podám trestní oznámení?
Trestní oznámení můžete podat písemně nebo 
ústně na jakékoli policejní služebně. V trestním 
oznámení uveďte – co, kde a kdy se stalo, ozna-
čte pachatele, svědky a jiné důkazy, které mo-
hou incident prokázat.

Požádejte policii:
•  o skrytí osobních údajů (adresa, telefon), aby 

Vás pachatel nemohl vyhledat,
•  o informace o výsledku řízení do 30 dnů ode 

dne podání, abyste se o výsledku prověřování 
dozvěděli.

Co se bude dít dál? 
Policie začne prověřovat trestní oznámení. Poli-
cie Vás může pozvat k výslechu nebo Vás vyzve 
k doložení podkladů nebo jiných důkazů.

Pokud vyhodnotí, že se jedná o trestný čin, zahájí 
vyšetřování. Na konci vyšetřování podá státní zá-
stupce proti pachateli obžalobu. Soud pak rozho-
duje o vině a trestu pachatele v hlavním líčení.

Pokud se nejedná o trestný čin, policie věc odloží 
nebo postoupí do přestupkového řízení. 

Jak se dozvím, co se v řízení děje?
Máte právo nahlížet do spisu, který policie  
a později soud vedou. Spis obsahuje vše souvise-
jící s  trestným činem. 

Ze spisu si můžete pořídit kopie, a to i pomocí 
vlastního fotoaparátu. Nahlédnutí do spisu si 
musíte vždy předem domluvit.

Chci získat více informací
Policie a státní zástupce mají povinnost Vás in-
formovat o právech a povinnostech v trestním ří-
zení. Pokud chcete více informací, položte dotaz  
a požadujte informace o Vašem řízení. Informace 
musí být v jazyku, který ovládáte.

Co mám dělat, pokud mám důkazy? 
V průběhu celého řízení máte právo navrhovat 
důkazy. S důkazy se obracejte na policii nebo 
státní zastupitelství a v hlavním líčení na soud. 

Můžu se nechat v řízení zastoupit? 
Můžete si zvolit zmocněnce, který bude vykoná-
vat Vaše práva.  

Pokud jste zvlášť zranitelná oběť (kromě obětí 
předsudečného násilí), máte právo na zmocněn-
ce-advokáta zdarma. Je potřeba požádat soud.

Jak bude probíhat výslech?
Oběť v trestním řízení často vystupuje jako svědek.

Při výslechu máte právo na výběr pohlaví vyslý-
chajícího. 

Máte právo vypovídat v mateřském nebo jiném 
jazyce, který ovládáte. Policie zajistí tlumočníka 
zdarma.

K výslechu vás může doprovodit zmocněnec 
nebo důvěrník.

Intimní otázky je možné klást, jen pokud je to ne-
zbytné k objasnění věci.

Máte právo výpověď odepřít, pokud byste jí moh-
li ohrozit sebe nebo osobu blízkou nebo pokud 
jste vázáni zákonem uloženou mlčenlivostí.

Musím se setkat s pachatelem? 
Máte právo požádat o zabránění kontaktu s pa-
chatelem v průběhu celého trestního řízení. 

Dále máte právo být informováni o propuštění 
pachatele na svobodu z vazby nebo výkonu trestu. 

Soud může předběžným opatřením zakázat pa-
chateli Vás kontaktovat. 

Potřebuji psychologickou 
nebo právní pomoc
Máte právo na bezplatnou sociální, psycholo-
gickou a právní pomoc od registrovaných po-
skytovatelů.

Musím jít k soudu?
K soudu se musíte dostavit na předvolání za úče-
lem výslechu, dále se soudu nemusíte účastnit.  
V hlavním líčení máte právo klást obviněnému  
a svědkům otázky a na závěr se k věci vyjádřit.

Pachatel mi způsobil škodu. 
Co můžu dělat?
V trestním řízení máte právo uplatnit nárok na 
náhradu škody na zdraví, majetku nebo nema-
jetkové újmy, která Vám vznikla trestným činem. 
Soud v rozsudku může stanovit povinnost pacha-
teli, aby Vám způsobenou škodu uhradil.


