
Naše bezplatné služby

Sociální poradenství
•  Konzultace se sociálním pracovníkem*cí
•  Doprovod na úřady, k lékařům a na policii
•  Bezpečnostní plán v případech ohrožení
•  Mediální poradenství
•  Zprostředkování psychologické a terapeutické 

pomoci
•  Poskytnutí podpory v krizi 

Právní informace
•  Seznámení s právy v trestním řízení a pomoc  

s jejich uplatněním 
•  Předcházení druhotné újmě 
•  Příprava dokumentů a podání 

Zastoupení a zmocnění
•  Zprostředkování služeb advokáta*ky
•  Zastoupení po celé trestní a související civilní 

řízení
•  Uplatnění nároku na náhradu škody
•  V odůvodněných případech podání ústavní 

stížnosti

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna
pobočka Praha

pondělí a čtvrtek 9.00–17.00
Eliášova 28 

160 00 Praha 6 

+420 773 177 636
bezplatná tel. linka: 800 922 922 

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

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

Stali jste se obětí 
závažného násilného 

trestného činu?

Poradna Justýna Vám pomůže hájit Vaše práva



Kdo je obětí závažného násilného 
trestného činu?
• Oběti, kterým bylo úmyslným trestným činem 

těžce ublíženo na zdraví. 
• Mezi těžké ublížení na zdraví patří například:

 –  zmrzačení, nefunkčnost nebo ochrnutí 
končetiny,

 –  ztráta nebo výrazné zhoršení funkce zraku, 
sluchu, čichu, hmatu nebo chuti,

 –  poškození důležitého orgánu, zohyzdění 
nebo porucha zdraví trvající delší dobu,

 –  vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
 –  mučivé útrapy (fyzické i psychické),
 –  ztráta nebo podstatné snížení pracovní 
způsobilosti.

•  Pozůstalí po oběti vraždy.

Co pro sebe můžete udělat?
•  Můžete kontaktovat policii na tísňové lince 

158 nebo podat trestní oznámení.
•  Hrozí-li Vám bezprostřední nebezpečí, vyhle-

dejte veřejné místo (nemocnici, poštu apod.).
•  Požádejte o pomoc konkrétního člověka. Po-

kud budete žádat o pomoc anonymní skupinu 
lidí, pravděpodobnost, že Vám někdo pomůže, 
se snižuje.

•  Pokud jste byl*a zraněn*a, vyhledejte lékař-
skou pomoc. Své zranění zdokumentujte lékař-
skou zprávou a fotograficky. Může to posloužit 
jako užitečný důkaz.

•  Svěřte se člověku, kterému důvěřujete.
•  Pokud se jedná jen o méně závažné jednání 

(tj. přestupek), podejte podnět k jeho prošet-
ření u příslušného obecního úřadu.

•  Proti předsudečnému jednání se můžete brá-
nit též podáním žaloby na ochranu osobnosti  
v občanskoprávním či správním řízení.

•  Obraťte se na poradnu Justýna.
Poradna Justýna Vám pomůže hájit Vaše práva.

Máte právo na:
•  Informace a bezplatnou odbornou pomoc
•  Informace v jazyce, kterému rozumíte, a to i na 

policii
•  Krátkodobou ochranu, kterou poskytuje policie
•  Vykázání osoby ze společného obydlí
•  Předběžné opatření v případě vážného ohrože-

ní Vašeho života, zdraví, svobody nebo důstoj-
nosti ze strany útočníka

•  Skrytí Vaší totožnosti a dalších osobních úda-
jů ve spise (např. adresy bydliště) 

•  Zamezení kontaktu s útočníkem
•  Máte právo na výběr, zda Vás bude vyslýchat 

muž či žena
•  Jednorázový a citlivě prováděný výslech
•  Doprovod důvěrníkem k výslechu a zastoupení 

zmocněncem
•  Peněžitou pomoc k překlenutí nepříznivé fi-

nanční situace po trestném činu
• Náhradu škody v trestním řízení


