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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla 
pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
(KOM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2011)0275),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0127/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality Parlamentem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu 
není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu 
(A7-0000/2012),

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním 
parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ve svém usnesení ze dne 10. června 
2011 o plánu posílení práv a ochrany 
obětí, zejména v trestním řízení, Rada 
uvedla, že je třeba na úrovni Unie 
podniknout kroky směřující k posílení 
práv, podpory a ochrany obětí trestných 
činů. Za tímto účelem a v souladu s tímto 
usnesením sleduje směrnice cíl 
přezkoumat a doplnit zásady rámcového 
rozhodnutí č. 2001/220/SVV1 a dosáhnout 
významného pokroku při zajišťování 
úrovně ochrany obětí v celé Unii, zejména 
v rámci trestního řízení.
____________________

 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Tato směrnice je součástí 
legislativního balíčku, jehož cílem je 
posílit práva obětí v Unii. Při jejím 
provádění by členské státy měly vzít 
v potaz směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 
2011 o evropském ochranném příkazu1 a 
rovněž zohlednit nařízení (EU) č. … /2012 
[o vzájemném uznávání ochranných 
opatření v občanských věcech]*.
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_____________________

 Úř. věst. L 388, 21.12.2011, s. 2.
* Vložte prosím číslo, název a odkaz na 
Úř. věst.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Dne 7. dubna 2011 přijala Rada 
Evropy úmluvu o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu, která stanovuje vysokou 
úroveň norem pro prevenci násilí 
páchaného na základě pohlaví, pomoc 
obětem násilí, pro jejich ochranu a pro 
trestní stíhání pachatelů tohoto násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Evropský pakt pro rovnost žen a 
mužů na období 2011–2020 přijatý 
Evropskou Radou1 znovu potvrdil závazky 
Unie k tomu, že odstraní nerovnosti mezi 
ženami a muži v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociální ochrany, bude 
podporovat lepší rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem žen a 
mužů a zasadí se o boj proti všem formám 
násilí páchaného na ženách.
__________________
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1Připojený k závěrům Rady ze dne 7. března 
2011 (7166/11).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí.
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dispozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí.
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli příslušným
orgánem, službou pro podporu obětí nebo 
službou restorativní justice zacházeno 
s respektem, citlivě a profesionálně 
s ohledem na jejich osobní situaci a 
bezprostřední potřeby, věk, gender, 
zdravotní postižení a úroveň vyspělosti při 
současném respektování jejich tělesné, 
duševní a mravní nedotknutelnosti. Měly 
by být chráněny před sekundární 
a opakovanou viktimizací a zastrašováním, 
měly by mít k dispozici vhodnou podporu, 
která by usnadnila jejich zotavení, a měly 
by mít k dispozici účinný přístup k právní 
ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice respektuje základní (7) Tato směrnice respektuje základní 
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práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
soukromý a rodinný život, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces.

práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
nediskriminaci, na respektování 
soukromého a rodinného života, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn, stíhán nebo 
odsouzen, a bez ohledu na rodinný vztah 
mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn, stíhán nebo 
odsouzen, a bez ohledu na rodinný vztah 
mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu. Opatření v rámci této 
podpory a pomoci by v případě potřeby 
měla být určena konkrétně danému 
pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je nutné zamezit viktimizaci, k níž 
nedochází přímo následkem trestného 
činu, ale jež je výsledkem reakce institucí 
a jednotlivců vůči oběti, což je známo pod
pojmem „sekundární viktimizace“, tím, že 
obětem budou poskytnuty služby 
odpovídající jejich situaci. Tyto služby by 
měly brát v potaz dynamiku rozdílů mezi 
ženami a muži a dopady a následky 
specifických forem násilí a ve svém 
působení se opírat o rovnost žen a mužů a o 
lidská práva.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává, že služby podpory pro oběti hrají klíčovou roli v zajištění 
toho, aby oběti nebyly vystaveny sekundární viktimizaci. Za tímto účelem členským státům 
doporučuje, aby zajistily, že tyto služby si budou vědomy následků vystavení násilí a délky 
procesu zotavení a že s oběťmi budou zacházet tak, aby předešly sekundární viktimizaci.
Tento pozměňovací návrh odráží podobná ustanovení obsažená v Deklaraci o odstranění 
násilí páchaného na ženách.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Ačkoli hlavním cílem musí být 
zabránit újmě, mnohé lze učinit i pro 
zmírnění postižení a špatného zdravotního 
stavu způsobených touto újmou, jíž se přes 
veškeré úsilí nepodařilo zabránit.
Poskytnutí kvalitní podpory a 
pečovatelských služeb obětem proto 
představuje nezbytnou součást jakékoliv 
reakce na záměrně i neúmyslně 
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způsobenou újmu. Vhodné služby pro 
osoby, které utrpěly zranění bez 
smrtelných následků, mohou zabránit 
úmrtím v budoucnu, zmírnit rozsah 
krátkodobého a dlouhodobého postižení a 
pomoci postiženým vyrovnat se s následky 
újmy. V tomto ohledu nestačí zaručit 
práva obětí na péči lékařské záchranné 
služby a poskytnutí bezprostřední pomoci, 
ale je třeba uznat možnost dlouhodobé 
rehabilitace a přístupu k dalším službám, 
jako je například následná lékařská péče 
a korektivní chirurgie.

Or. en

Odůvodnění
Bezprostředně poté, co došlo k násilí, je zásadní včasný přístup ke zdravotní péči, avšak 
dlouhodobého zotavení a zamezení dalšímu násilí lze dosáhnout pouze tím, že se obětem 
zajistí přístup ke specializované podpoře a k pečovatelským službám.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Oblast práva, výzkumu a právní praxe 
stále více zaměřuje svoji pozornost na 
spojitosti mezi mezilidským násilím, 
nerovností a lidskými právy. Musí být 
jednoznačně uznána újma, kterou oběť 
utrpěla v důsledku trestné činnosti a 
zneužití moci, jelikož tyto oběti jsou na 
pachateli citově, fyzicky, finančně nebo 
sociálně závislé.

Or. en

Odůvodnění

Základní příčinou viktimizace může být nerovnost, která s sebou nese porušování lidských 
práv, což z tohoto problému jednoznačně činí otázku základních práv. Tento pozměňovací 
návrh je zaměřen především na oběti, které jsou na pachatele emocionálně, finančně nebo 
jinak vázány, a jeho prostřednictvím se žádá, aby byly uznány zvláštní potřeby pro jejich 
zotavení a rehabilitaci. Návrh využívá ustanovení Úmluvy OSN o odstranění všech forem 
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diskriminace žen (CEDAW).

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Poskytované informace by měly být 
dostatečně podrobné, aby mohlo být s 
oběťmi zacházeno s respektem a aby tyto 
oběti měly možnost činit informovaná 
rozhodnutí, pokud jde o jejich účast v 
řízení a o přístup k vlastním právům. Z 
tohoto hlediska jsou mimořádně důležité 
informace, které dovolují oběti seznámit se 
se současným stavem řízení a jeho 
průběhem. To je stejně důležité i ohledně 
informací, které oběti umožní se 
rozhodnout, zda požádat o přezkum 
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání.

(10) Poskytované informace by měly být 
dostatečně podrobné, aby mohlo být s 
oběťmi zacházeno s respektem a aby tyto 
oběti měly možnost činit informovaná 
rozhodnutí, pokud jde o jejich účast v 
řízení a o přístup k vlastním právům. Z 
tohoto hlediska jsou mimořádně důležité 
informace, které dovolují oběti seznámit se 
se současným stavem řízení a jeho 
průběhem. To je stejně důležité i ohledně 
informací, které oběti umožní se 
rozhodnout, zda požádat o přezkum 
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Po 
předání informace o tom, že pachatel byl 
propuštěn, je nutné obětem a jejich 
rodinným příslušníkům poskytnout 
účinnou podporu a pomoc, případně i 
prostřednictvím služeb podpory pro oběti, 
aby se riziko vzniku sekundární 
viktimizace snížilo na minimum a aby 
oběti měly k dispozici pomoc při 
vyrovnávání se s psychickým stresem 
způsobeným touto informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 

(11) Příslušné orgány, služby podpory 
obětí a služby restorativní justice by měly 
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poskytovat informace a poradenství pokud 
možno několika odlišnými prostředky a 
tak, aby jim oběť rozuměla. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby oběti bylo po dobu 
řízení rozuměno. V této souvislosti musí 
být u oběti zohledněna její znalost jazyka 
používaného pro poskytování informací, 
její věk, vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu.
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

poskytovat informace a poradenství pokud 
možno několika odlišnými prostředky a 
tak, aby jim oběť rozuměla. Rovněž by 
mělo být zajištěno, aby oběti bylo po dobu 
řízení rozuměno. V této souvislosti musí 
být u oběti zohledněna její znalost jazyka 
používaného pro poskytování informací, 
její věk, vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu.
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejích zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejích zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech by měly být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva. Tlumočení a překlady by podle 
této směrnice měly být poskytovány v 
jednom z jazyků, kterými oběť hovoří a 
jimž rozumí, aby mohla v plné míře využít 
svých práv.
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Or. en

Odůvodnění
Jazyk a způsob, jímž orgány komunikují s obětí, je klíčový k tomu, aby se předešlo 
zastrašování a neuctivému zacházení. Mohlo by to zhoršit situaci oběti a zkomplikovat soudní 
stíhání. Oběť by neměla získat pocit, že si za své neštěstí může sama. Je nutné zaručit, aby se 
s obětí komunikovalo v jazyce, jemuž zřetelně rozumí, a aby jí byl zajištěn překlad do 
takového jazyka.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení.
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit 
a s dostatečným geografickým pokrytím, 
které všem obětem umožní mít k těmto 
službám přístup. Některé skupiny obětí, 
jako např. oběti sexuálního násilí, trestných 
činů souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení.
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit 
a s dostatečným geografickým pokrytím, 
které všem obětem umožní mít k těmto 
službám přístup. Některé skupiny obětí, 
jako např. oběti sexuálního násilí, trestných 
činů souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.
Členské státy by měly zajistit nezbytné 
prostředky na podporu, pomoc a ochranu 
obětí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doporučuje členským státům, aby se aktivně podílely na utváření 
služeb podpory pro oběti a poskytly na ně nezbytné prostředky. Jak je uvedeno v úmluvě Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, 
financování služeb podpory pro oběti patří ke způsobům, jimiž lze zlepšit dodržování práv 
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obětí. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů, a mají tudíž zvláštní 
potřeby. Tuto zranitelnost lze většinou 
rozeznat podle osobní charakteristiky oběti 
a druhu či povahy trestného činu. Z tohoto 
důvodu jsou některé oběti, jako např. děti, 
osoby se zdravotním postižením, oběti 
sexuálního násilí, oběti násilí na základě 
pohlaví, oběti násilí v blízkých vztazích a 
oběti terorismu, organizované trestné 
činnosti nebo obchodování s lidmi, ve 
většině případů zranitelné vůči další 
viktimizaci a vyžadují zvláštní ochranná 
opatření. Tato ochranná opatření by se 
měla omezovat pouze za výjimečných 
okolností, např. pro vyvážení základních 
práv obviněné nebo podezřelé osoby, nebo 
v případě, že si to oběť přeje. Tato 
směrnice se nezabývá oběťmi obchodování 
s lidmi a oběťmi pohlavního zneužívání 
dětí, sexuálního vykořisťování a dětské 
pornografie, pokud jsou již podrobnější 
ustanovení zahrnuta v samostatných 
nástrojích, které již byly přijaty či o 
kterých se jedná.

Or. en

Odůvodnění

Nazveme-li oběť „zranitelnou“, lze to považovat za neúmyslnou diskriminaci, jelikož jediným 
kritériem pro toto označení je osobní charakteristika oběti před tím, než se setkala s trestnou 
činností. Tento pozměňovací návrh proto zavádí pojem „oběť se zvláštními potřebami“, který 
je následně používán v celé směrnici. Další pozměňovací návrhy vyžadují aktivní snahu 
zajistit, aby se veškerá poskytovaná podpora zvlášť zaměřovala na potřeby obětí se zvláštními 
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potřebami a zohledňovala je.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Násilí založené na pohlaví je násilí, 
jehož příčinou je pohlaví osoby, proti níž 
je namířeno. Tato forma násilí se 
neúměrné týká žen a může být provázána 
s násilím v blízkých vztazích, sexuálním 
násilím (včetně sexuálního napadení a 
obtěžování), sexuálním vykořisťováním a 
otroctvím, násilím páchaným v důvěrných 
vztazích a s dalšími škodlivými 
praktikami, jako jsou nucené sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
avšak nemusí být omezeno pouze na tyto 
případy. K násilí založenému na pohlaví 
se rovněž řadí napadení z homofobních či 
transfobních důvodů. Z výzkumů vyplývá, 
že jedna pětina až jedna čtvrtina žen byla 
v dospělosti nejméně jednou vystavena 
fyzickému násilí a více než jedna desetina 
zažila sexuální násilí za použití síly. Proto 
je nezbytné postavit všechny formy násilí 
založeného na pohlaví mimo zákon a 
poskytnout obětem preventivní a 
ochranná opatření a nápravu.

Or. en

Odůvodnění

Násilí založené na pohlaví se od jiných druhů násilí liší v tom, že jeho hlavní příčinou je 
pohlaví oběti, což tento pozměňovací návrh zdůrazňuje. Jinými slovy, násilí založené na 
pohlaví je jakákoli újma, která dané osobě vznikla v důsledku vnímaných rozdílů mezi obětí a 
pachatelem. Za zmínku stojí skutečnost, že do definice sexuálního násilí pozměňovací návrh 
zahrnuje sexuální napadení i obtěžování.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Násilí v blízkých vztazích je vážným 
a často skrytým sociálním problémem, 
který zahrnuje násilí páchané sexuálními 
partnery, bývalými partnery nebo dalšími 
rodinnými příslušníky. Většina tohoto 
násilí se odehrává v bezprostředním 
sociálním prostředí a jeho primárními 
oběťmi jsou ženy. Jeho součástí může být 
fyzické nebo psychické týrání, ale také 
sexuální a dokonce ekonomické 
zneužívání, což vede k diskriminaci obětí a 
k porušení jejich základních svobod, a 
proto tyto oběti potřebují zvláštní 
ochranná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje ucelenou definici násilí v blízkých vztazích, která zahrnuje 
všechny formy násilí, včetně psychického a ekonomického, a uznává, že násilí může 
pokračovat i po ukončení blízkého vztahu, a tudíž že není nutné dokazovat biologické či 
právní rodinné vazby nebo společné bydliště oběti a pachatele.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Oběti terorismu jsou obzvláště 
zranitelné kvůli zvláštní povaze tohoto 
trestného činu. Ze strany členů komunit, 
k nimž náleží pachatel,jsou vystaveny 
zastrašování, nepřátelskému chování a 
hrozbám odvetných akcí. Je tedy nutné 
obětem terorismu zaručit specifickou 
pomoc a uznání ze strany společnosti a 
chránit je před tím, aby byly vystaveny 
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nenávisti a strachu. Komise a členské 
státy by měly zvážit přijetí zvláštních 
právních předpisů pro oběti terorismu, 
v nichž by uznaly jejich veřejný charakter 
a do nichž by zahrnuly podrobnější 
ustanovení k zajištění odpovídající 
ochrany a podpory, uznání mezi ostatními 
právy, dlouhodobé pomoci při 
mimořádných událostech, úplné nápravy, 
ochrany soukromého a rodinného života, 
ochrany důstojnosti a bezpečnosti, práva 
na pravdu a práva na paměť.

Or. en

Odůvodnění

Právo na pravdu je právo založené na tom, že oběť má nárok se v úplné míře seznámit s činy, 
které vedly k její viktimizaci, a znát pachatele a jejich motivace. Má právo dozvědět se pravdu 
o okolnostech, za nichž došlo k násilným činům, a v případě smrti nebo zmizení o osudu oběti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Obětem terorismu a organizované 
trestné činnosti by měla být zaručena 
zvláštní podpora, jelikož porušení práva 
jednotlivce je v této souvislosti porušením 
práv společnosti jako celku. Osobní právo 
by tedy mělo být chráněno zvláštním 
způsobem, neboť má dopad na kolektivní 
právo.

Or. en

Odůvodnění

Terorismus a organizovaný zločin se zaměřuje na konkrétní oběti a na jejich rodinné 
příslušníky a přátele a způsobuje újmu obětem nepřímých škod. Terorismus lze popsat jako 
politicky motivované násilí, kterého se dopouští jednotlivci, skupiny nebo státem podporovaní 
aktéři s cílem vyvolat mezi obyvateli pocit strachu, a ovlivnit tak politiku nebo změnit chování.
Teroristické činy jsou určeny k tomu, aby měly psychický dopad, vyvolávaly strach a 
zastrašily „cílovou skupinu“, jíž může být etnická nebo náboženská skupina, celé země, vláda 
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nebo veřejné mínění.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin 
z nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí, a rovněž může mít 
zvláštní potřeby. Tuto zranitelnost lze
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin 
z nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Obětem, které byly označeny za (19) Obětem, které byly označeny za oběti 
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zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
individuálního posouzení, po projednání s 
obětí a podle úvahy soudu. Při určování, 
zda jsou potřebná zvláštní opatření, by 
měly být hlavními faktory obavy a strach 
oběti v souvislosti s řízením.

se zvláštními potřebami, by měla být 
nabídnuta vhodná opatření na jejich 
ochranu během trestního řízení. Přesná 
povaha a rozsah takových opatření by měly 
být určeny na základě individuálního 
posouzení, po projednání s obětí a podle 
úvahy soudu. Při určování, zda jsou 
potřebná zvláštní opatření, by měly být 
hlavními faktory obavy a strach oběti v 
souvislosti s řízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Členské státy by měly v případě 
potřeby a za předpokladu dodržení zásady 
svobody projevu podněcovat sdělovací 
prostředky a novináře k tomu, aby pro 
svou činnost poskytování informací přijali 
samoregulační pokyny a vhodná opatření 
k zajištění ochrany soukromého a 
rodinného života obětí a jejich rodinných 
příslušníků. Členské státy by měly 
odrazovat sdělovací prostředky od toho, 
aby hovořily s obětmi v nevhodnou dobu, 
dělaly rozhovory s dětskými obětmi, 
rozebíraly hrůzné podrobnosti zločinů, 
zveřejňovaly informace, které by měly 
negativní dopad na důvěryhodnost oběti, 
popularizovaly pachatele a připisovaly 
vinu za trestný čin oběti. Členské státy by 
měly zajistit, aby se obětem, u nichž došlo 
k porušení práva na respektování 
soukromého a rodinného života, dostalo 
účinné nápravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) V zájmu snadnější a účinnější 
ochrany práv a zájmů obětí by členské 
státy měly usilovat o ucelený přístup 
založený na spolupráci různých orgánů. V 
tomto ohledu by členské státy měly zajistit 
zavedení vhodných mechanismů, které 
zaručí efektivní spolupráci mezi soudy, 
státními zástupci, donucovacími orgány, 
místními a regionálními úřady, 
nevládními organizacemi a dalšími 
souvisejícími organizacemi. Pojmem 
„mechanismus“ se rozumí jakákoli 
formální či neformální struktura, jako 
jsou schválené dokumenty, kulaté stoly či 
jakákoli další metoda, která umožňuje, 
aby větší počet odborníků spolupracoval 
podle určitých norem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává nutnost zapojit do poskytování pomoci různé odborníky, a 
k tomu účelu se zasazuje o přístup, který by podpořil prostředí spolupráce a vybudoval systém 
ochrany a pomoci složený z různých orgánů. Návrh nevyžaduje zřízení oficiálního orgánu či 
instituce, které by členským státům přineslo další náklady, ale spíše podporuje efektivnější 
využití stávajícího potenciálu pomocí spolupráce.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
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odpovídající jejich kontaktu s oběťmi.
Do tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

odpovídající jejich kontaktu s oběťmi.
Do tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení. Zaměstnanci policie, 
státních zastupitelství a dalších orgánů 
zapojených do vyšetřování případů násilí 
založeného na pohlaví by měli být 
vhodným způsobem proškoleni, aby s 
oběťmi tohoto druhu násilí uměli 
zacházet s ohledem na rozdíly mezi muži a 
ženami. Toto školení by mělo v rámci 
členských států podléhat 
institucionalizovanému a 
standardizovanému rámci a mělo by 
probíhat v úzké spolupráci s nevládními 
organizacemi a organizacemi, které 
poskytují služby obětem násilí založeného 
na pohlaví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh členským státům ukládá povinnost zajistit, aby odborníci, kteří 
jednají s oběťmi násilí založeného na pohlaví, prošli odpovídajícím školením. Toto povinné 
školení by zvýšilo povědomí odborníků o zvláštních potřebách obětí násilí založeného na 
pohlaví a přispělo by k tomu, že by ve vztahu k nim zaujali jiné postoje a změnili své chování.
Ustanovení, že by toto školení mělo probíhat ve spolupráci s nevládními organizacemi 
odpovídá přístupu založenému na spolupráci různých orgánů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 

(25) Mají-li být zavedeny a posíleny 
politiky zaměřené na předcházení trestné 
činnosti a opatření směřující ke snížení 
rizika, že se lidé stanou oběťmi trestných 
činů, členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
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ochranu obětí trestného činu. kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) K další viktimizaci, zastrašování a 
diskriminaci může dojít v případech, kdy 
se oběti staly terčem násilí kvůli svým 
osobním charakteristikám, jako je rasa, 
náboženství, přesvědčení, národnost, věk, 
sexuální orientace, zdravotní postižení, 
pohlaví nebo sociální zázemí, což je hlavní 
příčinou vysoké míry nehlášených 
trestných činů. K dalším příčinám 
nehlášených trestných činů patří malá 
důvěra v systém trestního soudnictví, 
obtížné chápání systému podávání 
trestního oznámení a strach z toho, že 
úřady budou s obětí zacházet 
nepřijatelným způsobem, jelikož jí 
nebudou věřit nebo ji nebudou 
respektovat a uznávat. Pro podporu a 
usnadnění hlášení trestných činů a mají-li 
oběti získat možnost vymanit se z 
koloběhu opakované viktimizace, je 
nezbytné, aby měly k dispozici spolehlivé 
služby podpory a aby příslušné orgány 
byly připraveny reagovat na výpovědi 
obětí ohleduplným, taktním, rovnocenným 
a profesionálním způsobem. K tomu musí 
všechny příslušné orgány mít dostatečné
odborné vzdělání a odpovídající úroveň
specializace a dále musí existovat 
předpisy, které věnují patřičnou pozornost 
právům obětí, včetně práva na ochranu 
před zastrašováním a sekundární 
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viktimizací. Tato opatření by například 
mohla umožnit, aby oznámení podávaly 
třetí strany a aby organizace zabývající se 
pomocí obětem mohly v průběhu řízení 
zastupovat zájmy obětí a aby bylo možné 
využívat komunikační technologie, jako 
jsou e-maily nebo elektronické formuláře 
pro podání trestního oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Členské státy by, s cílem na úrovni 
celé Unie rozvíjet strukturovanější 
monitorovací systémy pro oběti trestných 
činů, které umožní posoudit přístup obětí 
k právům a službám stanoveným touto 
směrnicí a usnadní výměnu osvědčených 
postupů, měly spolupracovat na tom, aby 
prostřednictvím stávajících organizací a 
sdružení zabývajících se pomocí obětem 
byla zavedena evropská síť pro vytvoření 
statistické databáze na úrovni celé Unie.
Tato databáze by měla obsahovat alespoň 
údaje o počtu, věku, pohlaví a národnosti 
obětí, o druhu služeb, které jim byly 
poskytnuty, a o veškerých nedostatcích při 
poskytování služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25c) Členské státy by měly usnadnit 
hodnocení provádění této směrnice tím, že 
Komisi sdělí příslušné údaje o 
uplatňování vnitrostátních postupů 
vztahujících se na oběti trestných činů, a 
to alespoň o počtu obětí, o jejich pohlaví, 
věku a národnosti, o počtu, druhu či 
povaze oznámených trestných činů a o 
druhu služeb, které byly obětem 
poskytnuty. Dále by údaje rovněž měly 
obsahovat informace o příčinách a 
četnosti všech forem násilí, o opatřeních 
zavedených s cílem předcházet násilí 
založenému na pohlaví a vymýtit jej, 
chránit oběti a potrestat pachatele a 
rovněž o účinnosti těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné shromažďování členěných příslušných statistických údajů o případech všech forem
násilí, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, by umožnilo prokazatelně posoudit, 
zda byly naplněny potřeby těch, kteří byli vystaveni násilí. Poskytování vnitrostátních 
statistických údajů Evropské komisi by rovněž podpořilo přeshraniční spolupráci a umožnilo
srovnání jednotlivých členských států a porovnání stávajících osvědčených postupů na 
evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
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s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

s jakýmkoli příslušným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod a – písm. ii a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) rodinní příslušníci nebo osoby uznané 
jako opatrovníci či zástupci oběti, která 
před spácháním trestného činu nebo po 
něm není způsobilá.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „násilím založeným na pohlaví“ 
násilí, jehož příčinou je pohlaví nebo 
pohlavní identita osoby, proti níž je 
namířeno;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nabízí ucelenou definici násilí založeného na pohlaví, která 
zdůrazňuje, že násilí založené na pohlaví se od jiných druhů násilí liší tím, že jeho hlavní 
příčinou je pohlaví nebo pohlavní identita oběti.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „násilím v blízkých vztazích“ násilí 
spáchané osobou, která je nebo byla 
s obětí v manželském nebo partnerském 
svazku, anebo jiným rodinným 
příslušníkem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje ucelenou definici násilí v blízkých vztazích, která zahrnuje 
všechny formy násilí, včetně psychického a ekonomického, a uznává, že násilí může 
pokračovat i po ukončení blízkého vztahu, a tudíž že není nutné dokazovat biologické, právní 
či rodinné vazby nebo společné bydliště oběti a pachatele.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) do jaké míry a za jakých podmínek 
mají právo na tlumočení a překlad;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) má-li oběť bydliště v jiném členském 
státě, jaké jsou zvláštní prostředky, které 
jsou jí k dispozici pro zajištění ochrany 

h) má-li oběť bydliště v jiném členském 
státě, než ve státě, v němž došlo ke 
spáchání trestného činu, která zvláštní
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jejích zájmů; opatření, postupy či prostředky
nejvhodnějším způsobem zajistí ochranu 
jejích práv a zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě informací uvedených v 
odstavci 1 členské státy zajistí, aby oběť, 
která utrpěla velké trauma, obdržela 
následující informace:
a) do jaké míry má právo na lékařskou 
péči;
b) do jaké míry má právo na 
specializované služby, včetně 
psychologické podpory;
c) jak a za jakých podmínek může získat 
pomoc při hledání vhodného náhradního 
ubytování, které by odpovídajícím 
způsobem splňovalo požadavky na 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
budou podány ústně nebo písemně, ve 
srozumitelném a pochopitelném jazyce, 
přičemž budou zohledněny zvláštní 
potřeby a osobní charakteristiky obětí a 
okolnosti, závažnost a povaha trestného 
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činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby obětem byly
oznámeno, že mají právo na následující 
informace o jejich případu, a aby tyto 
informace obdržely, pokud si to přejí:

1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo 
bez zbytečného odkladu oznámeno, že 
mají právo na následující informace o 
jejich případu:

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. –a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) jakékoli rozhodnutí o zahájení 
trestního řízení, včetně důvodů 
vznesených obvinění;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení zahájeného v důsledku trestního 
oznámení ze strany oběti, včetně důvodů 
tohoto rozhodnutí, např. rozhodnutí 

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení, včetně důvodů tohoto rozhodnutí, 
např. rozhodnutí nepokračovat ve 
vyšetřování či stíhání nebo jej zastavit, 
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nepokračovat ve vyšetřování či stíhání 
nebo jej zastavit, nebo konečný rozsudek 
soudu, včetně trestu;

nebo konečný rozsudek soudu, odvolání 
proti tomuto rozsudku a trest;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které oběti umožní znát stav 
trestního řízení zahájeného v důsledku 
podání trestního oznámení obětí, pokud ve 
výjimečných případech tímto může být 
nepříznivě ovlivněn řádný průběh případu;

b) informace, které oběti umožní znát stav 
trestního řízení, pokud ve výjimečných 
případech tímto může být nepříznivě 
ovlivněn řádný průběh případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být bez zbytečného 
prodlení obeznámeny o tom, jakmile bude 
osoba, která byla zatčena, držena ve vazbě, 
stíhána či odsouzena za trestný čin s nimi 
související propuštěna z vazby. Členské 
státy zajistí, aby obětem byla po předání 
této informace poskytnuta účinná 
podpora a pomoc. Obětem tyto informace 
budou sděleny za předpokladu, že 
příslušný orgán nemá zprávy o tom, že by 
oznámení o propuštění mohlo pachateli 
způsobit újmu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby si oběti byly v 
plné míře vědomy svého práva na získání 
informací uvedených v odstavcích 1 a 2 a 
aby tyto informace obdržely s výjimkou 
případů, kdy si to výslovně nepřejí, a 
rovněž obětem zaručí právo kdykoli toto 
rozhodnutí o získání těchto informací 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
uvedou, že si nepřejí dostávat informace 
uvedené v odstavcích 1 a 2, tyto informace 
nebyly sdělovány.

3. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
uvedou, že si nepřejí dostávat informace 
uvedené v odstavci 2, tyto informace 
nebyly sdělovány, s výjimkou případů, kdy 
si je příslušný orgán vědom toho, že 
nepředáním této informace bude oběť 
pravděpodobně vystavena další újmě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
budou podány ústně nebo písemně, ve 
srozumitelném a pochopitelném jazyce, 
přičemž budou zohledněny zvláštní 
potřeby a osobní charakteristiky obětí a 
okolnosti, závažnost a povaha trestného 
činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti a jejich 
rodinní příslušníci zcela rozumí a mohou 
být zcela pochopeny během jakéhokoli 
jednání s příslušnými orgány, počínaje 
prvním kontaktem, v průběhu trestního 
řízení i po jeho uzavření, včetně informací 
poskytovaných těmito orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Právo na tlumočení podle odstavců 1 
a 2 se vztahuje i na náležitou pomoc 
obětem s poruchou sluchu nebo řeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma překlady následujících informací v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma písemné překlady následujících 
informací v jazyce, kterému rozumí, a v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jakékoli rozhodnutí o zahájení 
trestního řízení, včetně důvodů
vznesených obvinění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakékoli rozhodnutí, jímž se ukončuje 
trestní řízení související s trestným činem, 
který oběť oznámila, alespoň včetně 
souhrnu důvodů tohoto rozhodnutí;

b) jakékoli rozhodnutí, jímž se ukončuje 
trestní řízení včetně důvodů tohoto 
rozhodnutí, např. rozhodnutí 
nepokračovat ve vyšetřování či stíhání 
nebo jej zastavit, nebo konečný rozsudek 
soudu, odvolání proti tomuto rozsudku a 
trest;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v písm. c) prvního 
pododstavce budou posuzovány u každého 
případu zvlášť. Oběti nebo jejich právní 
zástupci mohou podat odůvodněnou 
žádost, že veškeré další informace mají 
klíčový význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v souladu 
s postupy vnitrostátního práva měly oběti 
právo vznést námitku proti rozhodnutí, že 
tlumočení nebo překlad není potřebný, 
a v případech, kdy byly poskytnuty, 

6. Členské státy zajistí, aby v souladu 
s postupy vnitrostátního práva měly oběti 
právo vznést námitku proti rozhodnutí, že 
tlumočení nebo překlad není potřebný, 
a v případech, kdy byly poskytnuty, 



PR\889760CS.doc 35/62 PE480.616v01-00

CS

možnost podat stížnost na kvalitu 
tlumočení, nepovažují-li ji za dostatečnou, 
aby mohly uplatňovat svá práva nebo 
rozumět řízení.

možnost podat stížnost na kvalitu 
tlumočení nebo překladu, nepovažují-li ji 
za dostatečnou, aby mohly uplatňovat svá 
práva nebo rozumět řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli zdarma přístup k 
důvěrným službám podpory pro oběti od 
okamžiku, kdy oběť utrpěla újmu, 
v průběhu trestního řízení i po jeho 
uzavření, a to bez ohledu na to, kde k 
trestnému činu došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby přístup ke 
službám podpory pro oběti nebyl 
podmíněn tím, že oběť podá trestní 
oznámení u příslušných orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) osobu, která bude oběti a jejich 
rodinné příslušníky doprovázet,
podporovat a pomáhat jim v průběhu 
trestního řízení podle jejich potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emoční a psychologická podpora; c) emoční, psychologická a materiální 
podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) mají-li oběti a jejich rodinní 
příslušníci bydliště v jiném členském státě, 
než v němž byl spáchán trestný čin, 
informace o tom, jaké služby podpory pro 
oběti jsou v daném členském státě k 
dispozici;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) poradenství ohledně rizika 
zastrašování a další viktimizace a 
informace o tom, jak mu předejít nebo se 
mu vyhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podpoří zprostředkování 
služeb podpory pro oběti orgánem, u 
kterého bylo podáno trestní oznámení, a 
jinými příslušnými subjekty.

3. Členské státy podpoří zprostředkování 
služeb podpory pro oběti příslušným 
orgánem a jinými příslušnými subjekty, u 
nichž bylo podáno trestní oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vedle obecných služeb 
podpory pro oběti podpoří zřízení nebo 
rozvoj specializovaných služeb podpory 
pro oběti.

4. Členské státy vedle obecných služeb 
podpory pro oběti zajistí zřízení nebo 
rozvoj specializovaných služeb podpory 
pro oběti, včetně služeb podpory 
specialistů v oblasti pomoci obětem násilí 
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založeného na pohlaví a obětem násilí 
v blízkých vztazích a jejich rodinným 
příslušníkům.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vybízí členské státy, aby zřídily specializované služby podpory, 
které zohlední zvláštní povahu utrpení, jemuž jsou vystaveny oběti násilí založeného na 
pohlaví a násilí v blízkých vztazích. Cílem této odborné podpory je splnit složitý úkol zlepšit 
situaci oběti vhodnou podporou a pomocí přizpůsobenou jejím zvláštním potřebám.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou podporovat 
komunitní iniciativy, včetně utváření 
skupin obětí a jejich rodinných 
příslušníků, s cílem podnítit vzájemnou 
podporu, zlepšit jejich postavení a posílit 
solidaritu ve společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obětem bylo 
vydáno písemné potvrzení o každém 
trestním oznámení podaném oběťmi 
příslušnému orgánu členského státu.

Členské státy zajistí, aby obětem bylo 
vydáno písemné potvrzení o každém 
trestním oznámení podaném oběťmi 
příslušnému orgánu členského státu a 
kopie tohoto trestního oznámení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajistit výpověď oběti okamžitě po 
podání trestního oznámení příslušnému 
orgánu,

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznání zranitelnosti a ochrana obětí Uznání zvláštních potřeb a ochrana obětí

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla k 
dispozici opatření na ochranu bezpečnosti 
obětí a jejich rodinných příslušníků před 
odplatou, zastrašováním, opakovanou či 
další viktimizací.

1. Členské státy zajistí, aby byla k 
dispozici opatření na ochranu bezpečnosti 
a důstojnosti obětí a jejich rodinných 
příslušníků před odplatou, zastrašováním, 
opakovanou či další viktimizací, počínaje 
prvním kontaktem s příslušným orgánem, 
v průběhu trestního řízení i po jeho 
uzavření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi opatření uvedená v odstavci 1 patří 
zejména postupy pro fyzickou ochranu 
obětí a jejich rodinných příslušníků, 
opatření na zamezení kontaktů mezi 
pachateli a oběťmi v rámci prostorů, kde se 
koná trestní řízení, a opatření na zajištění 
minimalizace rizika psychologického či 
emočního poškození obětí během 
dotazování nebo při poskytování svědectví 
a zajištění jejich bezpečnosti a důstojnosti.

2. Mezi opatření uvedená v odstavci 1 patří 
zejména postupy pro fyzickou ochranu 
obětí a jejich rodinných příslušníků, 
opatření na zamezení kontaktů mezi 
pachateli a oběťmi a jejich rodinnými 
příslušníky v rámci prostorů, kde se koná 
trestní řízení, a opatření na zajištění 
minimalizace rizika psychologického či 
emočního poškození obětí během 
dotazování nebo při poskytování svědectví 
a zajištění jejich bezpečnosti a důstojnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Článek 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozeznání zranitelných obětí Rozeznání obětí se zvláštními potřebami

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice se za zranitelné 
považují vzhledem k jejich osobní 
charakteristice následující kategorie obětí:

1. Pro účely této směrnice se za oběti se 
zvláštními potřebami považují vzhledem k 
jejich osobní charakteristice následující 
kategorie obětí:
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Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této směrnice se za zranitelné 
považují vzhledem k povaze či druhu 
trestného činu, jehož se staly obětí, 
následující kategorie obětí:

2. Pro účely této směrnice se za oběti se 
zvláštními potřebami považují vzhledem k 
povaze či druhu trestného činu, jehož se 
staly obětí, následující kategorie obětí:

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) oběti násilí založeného na pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) oběti násilí v blízkých vztazích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) oběti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b c) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) oběti organizované trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby u všech 
ostatních obětí bylo v souladu s 
vnitrostátními postupy provedeno včas 
individuální posouzení s cílem určit, zda 
jsou vzhledem ke své osobní 
charakteristice nebo okolnostem nebo 
druhu či povaze trestného činu zranitelné 
vůči sekundární a opakované viktimizaci
nebo zastrašování.

3. Členské státy zajistí, aby u všech 
ostatních obětí bylo v souladu s 
vnitrostátními postupy provedeno včas 
individuální posouzení s cílem určit, zda 
mají vzhledem ke své osobní 
charakteristice nebo okolnostem nebo 
druhu či povaze trestného činu zvláštní 
potřeby z hlediska sekundární a opakované 
viktimizace nebo zastrašování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby u všech 
zranitelných obětí rozeznaných podle 
odstavců 1, 2 a 3 bylo v souladu s 
vnitrostátními postupy provedeno včas 
individuální posouzení s cílem určit, která 
zvláštní opatření upravená v článcích 21 a 
22 by měla být učiněna. Při tomto 
posouzení se zohlední přání zranitelné 
oběti, a to i v případě, že si zvláštních 
opatření nepřeje využít.

4. Členské státy zajistí, aby u všech obětí 
se zvláštními potřebami a rozeznaných 
podle odstavců 1, 2 a 3 bylo v souladu s 
vnitrostátními postupy provedeno včas 
individuální posouzení s cílem určit, která 
zvláštní opatření upravená v článcích 21 a 
22 by měla být učiněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby individuální 
posouzení, o němž hovoří odstavce 3 a 4,
bylo prováděno pravidelně v průběhu
trestního řízení, čímž bude možné vzít v 
úvahu všechny změny v osobní
charakteristice nebo okolnostech, 
potřebách a přáních obětí.
V individuálních posouzeních se vezmou v
úvahu následující faktory:
a) osobní charakteristika oběti, jako je 
věk, pohlaví a pohlavní identita, etnická, 
rasová, náboženská příslušnost, sexuální 
orientace, právní postavení, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní a předchozí setkání 
s trestným činem;
b) okolnosti, za nichž k trestnému činu 
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došlo, jako je například skutečnost, že 
osoba se stala obětí trestného činu v 
zahraničí;
c) druh či povaha trestného činu, jako 
jsou například případy fyzického nebo 
sexuálního násilí či zneužívání;
d) přání oběti se zvláštními potřebami, 
včetně toho, že nechtějí využít zvláštních 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 18a
Právo na přístup ke specializovaným 
službám podpory pro oběti násilí 
založeného na pohlaví a násilí v blízkých
vztazích
1. Členské státy zajistí, aby oběti násilí 
založeného na pohlaví a násilí v blízkých
vztazích a jejich rodinní příslušníci měli 
podle svých potřeb zdarma přístup k 
důvěrným službám specializované 
podpory pro oběti, které:
a) vychází z porozumění násilí z hlediska 
rozdílů mezi muži a ženami a jsou 
zaměřeny na lidská práva a bezpečnost 
oběti;
b) jsou založeny na integrovaném 
přístupu, který bere v úvahu vztah mezi 
obětí, pachatelem, dětmi a jejich širším 
sociálním prostředím;
c) jsou zaměřeny na prevenci sekundární 
viktimizace;
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d) se soustředí na posílení postavení a na 
ekonomickou nezávislost obětí násilí;
e) v případě potřeby umožňují, aby na 
jednom místě bylo možné využít širokou 
škálu služeb ochrany a podpory;
f) se zabývají zvláštními potřebami obětí, 
včetně dětských obětí.
2. Členské státy zajistí, aby obětem násilí 
založeného na pohlaví a násilí v blízkých 
vztazích byla včas poskytnuta finanční 
podpora, a zamezí výskytu jakékoli formy 
diskriminace osob, které byly vystaveny 
násilí, a to co se týče zaměstnání, majetku, 
bydlení a dávek sociálního zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh přihlíží ke skutečnosti, že přístup ke službám podpory není pro 
oběti pouze právem, ale rovněž důležitou součástí ochrany před další viktimizací a posílení 
jejich sociálně-ekonomického postavení, a uvádí řadu cílů a kritérií, jimiž by se měly služby 
podpory pro oběti se zvláštními potřebami řídit a z nichž by měly vycházet. Návrh rovněž 
obětem zajišťuje odpovídající finanční prostředky a nulovou toleranci k diskriminaci obětí
násilí založeného na pohlaví.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18b
Právo obětí sexuálního násilí na přístup 
ke službám poskytovaným organizacemi 
zaměřenými na pomoc obětem znásilnění 
a sexuálního násilí
Členské státy zajistí, aby oběti sexuálního 
násilí a jejich rodinní příslušníci měli 
přístup ke službám středisek zaměřených 
na pomoc obětem znásilnění a sexuálního 
násilí, která obětem a jejich rodinným 
příslušníkům zajišťují lékařskou péči a 
soudnělékařské vyšetření, poradenství při 
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traumatech a podporu.

Or. en

Odůvodnění

Traumatická povaha sexuálního násilí vyžaduje obzvláště citlivé zacházení ze strany 
vyškolených a specializovaných pracovníků. Tento pozměňovací návrh proto klade zvláštní 
důraz na poskytování tohoto druhu odborné podpory a žádá od členských států, aby zřídily
dostatečné množství dostupných středisek zaměřených na pomoc obětem znásilnění a 
sexuálního násilí. Rada Evropy doporučuje, aby jedno středisko tohoto druhu pokrylo 200 
tisíc obyvatel.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy postupně zavedou nezbytné 
podmínky, které umožní zamezení 
kontaktu mezi oběťmi a obviněnými nebo 
podezřelými osobami na jakémkoli místě, 
kde se mohou oběti díky skutečnosti, že 
jsou obětí, dostat do osobního kontaktu 
s veřejnými orgány, a to zejména na 
místech, kde probíhá trestní řízení.

1. Členské státy zavedou nezbytné 
podmínky, které umožní zamezení 
kontaktu mezi oběťmi, jejich rodinnými 
příslušníky a obviněnými nebo 
podezřelými osobami či pachateli na 
jakémkoli místě, kde se mohou oběti díky 
skutečnosti, že jsou obětí, dostat do 
osobního kontaktu s příslušnými orgány, a 
to zejména na místech, kde probíhá trestní 
řízení, vyjma případů, kdy to vyžaduje 
trestní řízení nebo kdy si to oběť přeje 
jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby do návrhů
nových soudních budov byly začleněny 
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oddělené čekárny pro oběti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 20 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl počet výpovědí obětí omezen na 
minimum a aby tyto výpovědi byly 
prováděny pouze tehdy, pokud je to pro 
účely trestního řízení naprosto nezbytné;

b) byl počet výpovědí obětí omezen na 
minimum a aby tyto výpovědi byly 
prováděny pouze tehdy, pokud je to pro 
účely vyšetřování a trestního řízení 
naprosto nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 20 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mohl oběti případně doprovázet jejich 
právní zástupce nebo osoba dle jejich 
výběru, pokud nebylo v souvislosti s touto 
osobou přijato odůvodněné rozhodnutí v 
opačném smyslu.

c) mohl oběti doprovázet jejich právní 
zástupce nebo případně osoba dle jejich 
výběru, pokud nebylo v souvislosti s touto 
osobou přijato odůvodněné rozhodnutí v 
opačném smyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 20 – písm. c a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v případě, že násilí je ze strachu z 
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odplaty, ponížení nebo stigmatizace 
oznámeno se zpožděním, tato časová 
prodleva neměla nepříznivý dopad na 
trestní oznámení oběti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh soudům zakazuje, aby z toho, že mezi údajným spácháním násilí a
oznámením trestného činu je jakkoli dlouhá časová prodleva, vyvozovaly nepříznivé závěry.
Povinnost nevytýkat oběti opožděné podání trestního oznámení je rovněž součástí ustanovení 
Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Článek 21 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na ochranu zranitelných obětí 
během trestního řízení

Právo na ochranu obětí se zvláštními 
potřebami během trestního řízení

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zranitelné 
oběti uvedené v článku 18 mohly využívat 
opatření stanovených v odstavcích 2 a 3 v 
souladu s individuálním posouzením podle 
čl. 18 odst. 4 a s pravidly pro soudní 
rozhodování.

1. Členské státy zajistí, aby oběti se 
zvláštními potřebami uvedené v článku 18 
mohly využívat opatření stanovených v 
odstavcích 2 a 3 v souladu s individuálním 
posouzením podle čl. 18 odst. 4 a s 
pravidly pro soudní rozhodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zranitelným obětem jsou v průběhu 
vyšetřování trestného činu nabídnuta 
následující opatření:

2. Obětem se zvláštními potřebami jsou v 
průběhu vyšetřování trestného činu 
nabídnuta následující opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všechny výpovědi oběti sexuálního 
násilí jsou prováděny před osobou stejného
pohlaví.

d) všechny výpovědi obětí sexuálního 
násilí, násilí založeného na pohlaví a 
násilí v blízkých vztazích jsou prováděny 
před osobou takového pohlaví, které si 
vybere oběť.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zranitelné oběti jsou v průběhu 
soudního řízení nabídnuta následující 
opatření:

3. Oběti se zvláštními potřebami jsou v 
průběhu soudního řízení nabídnuta 
následující opatření:

Or. en
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Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 22 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mohly být při vyšetřování trestného činu 
veškeré výpovědi oběti nahrávány na 
video a tyto videonahrávky mohly být 
používány v souladu s vnitrostátním 
právem během trestního soudního řízení 
jako důkaz;

a) mohly být při vyšetřování trestného činu 
veškeré výpovědi oběti zaznamenány 
pomocí audiovizuálních prostředků a aby 
tyto audiovizuální záznamy mohly být 
používány v souladu s vnitrostátním 
právem během trestního soudního řízení 
jako důkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 22 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soudní orgány při vyšetřování trestného 
činu a při soudním řízení určily zvláštního 
zástupce oběti v případě, že osoby, které 
mají za dítě rodičovskou zodpovědnost, 
nesmějí podle právních předpisů daného 
státu dítě z důvodu střetu zájmů mezi nimi 
a obětí zastupovat, nebo v případě, že je 
dítě bez doprovodu nebo odloučeno od 
rodiny.

b) příslušné orgány při vyšetřování 
trestného činu a při soudním řízení určily 
zvláštního zástupce oběti v případě, že 
osoby, které mají za dítě rodičovskou 
zodpovědnost, nesmějí podle právních 
předpisů daného státu dítě z důvodu střetu 
zájmů mezi nimi a obětí zastupovat, nebo 
v případě, že je dítě bez doprovodu nebo 
odloučeno od rodiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Členské státy v co největší možné míře 
zaručí ochranu soukromého a rodinného 
života obětí a jejich osobních údajů při 
prvním kontaktu s příslušným orgánem, v 
průběhu jakéhokoli trestního řízení a po 
jeho uzavření.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby soudní orgány 
mohly během soudního řízení přijmout 
vhodná opatření na ochranu soukromí a 
fotografií obětí a jejich rodinných 
příslušníků.

1. Členské státy zajistí, aby soudní orgány 
mohly během vyšetřování trestných činů a 
v průběhu soudního řízení přijmout 
vhodná opatření na ochranu soukromí a 
fotografií obětí a jejich rodinných 
příslušníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Prevence

1. Členské státy, případně ve spolupráci 
s příslušnými organizacemi občanské 
společnosti a dalšími zúčastněnými 
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subjekty, přijmou vhodná opatření, mimo 
jiné s využitím internetu, jako jsou 
informační a osvětové kampaně a 
výzkumné a vzdělávací programy, které se 
zaměří na zvyšování povědomí o právech 
zmíněných v této směrnici a na snížení 
rizika, že se lidé, zejména děti, stanou 
oběťmi trestné činnosti.
2. Členské státy zavedou speciální
osvětové kampaně o násilí založeném na 
pohlaví, jejichž cílem bude upozornit
obyvatele na skutečnost, že tento druh
násilí je projevem nerovnosti mezi muži a 
ženami a porušením lidských práv, a 
zvýšit povědomí o právních předpisech, 
které upravují násilí založené na pohlaví a 
dostupné opravné prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby si široká veřejnost byla v plné míře
vědoma různých forem násilí a různých projevů násilí založeného na pohlaví. K tomu účelu je 
stanoven požadavek zavést kampaně zaměřené na zvýšení veřejného povědomí, které se 
zabývají ustanoveními stávající směrnice, vysvětlují je a upozorní veřejnost na záležitosti 
lidských práv a rovnosti mužů a žen. Tyto kampaně by rovněž posloužily obětem jako zdroj 
informací o jejich právech a o službách podpory.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Článek 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23b
Usnadnění oznámení trestného činu

Členské státy, případně ve spolupráci 
s příslušnými organizacemi občanské 
společnosti a dalšími zúčastněnými 
subjekty, přijmou opatření, jimiž obětem 
usnadní oznámení trestného činu.

Or. en



PR\889760CS.doc 53/62 PE480.616v01-00

CS

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zaměstnanci
policie, státních zastupitelství a soudů byli 
jak obecně, tak speciálně proškolováni na 
vhodné úrovni vzhledem k jejich kontaktu 
s oběťmi, aby se zlepšila jejich vnímavost 
ohledně potřeb obětí a schopnost jednat s 
nimi nestranně, s respektem a 
profesionálně.

1. Členské státy zajistí, aby úředníci, kteří 
budou pravděpodobně přicházet do 
kontaktu s oběťmi, například příslušníci 
policie, státní zástupci, zaměstnanci soudů 
a právníci byli jak obecně, tak speciálně 
proškolováni na vhodné úrovni vzhledem k 
jejich kontaktu s oběťmi, aby se zlepšila 
jejich vnímavost ohledně potřeb obětí a 
schopnost jednat s nimi nestranně, s 
respektem a profesionálně.

Or. en

Odůvodnění
Je důležité proškolit osoby, které jsou v kontaktu s oběťmi, aby se předešlo další újmě nebo
zastrašování oběti. Orgány si musí být vědomy situace a potřeb obětí a toho, že je nezbytné 
zachovat si jejich důvěru, neboť průběh soudního stíhání může být pro oběti nesmírně obtížný 
a vyžadovat od nich mnoho úsilí. Tento pozměňovací návrh každému úředníku, který může 
přijít do styku s oběťmi, ukládá, aby pravidelně procházel institucionalizovaným školením, 
které bere v potaz rozdíly mezi muži a ženami a je zaměřeno na potřeby a práva obětí. Toto 
školení je třeba vyvinout a provádět v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a 
poskytovateli služeb.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s příslušnými povinnostmi, 
povahou a úrovní kontaktu pracovníka s 
oběťmi by školení mělo minimálně 
zahrnovat záležitosti týkající se dopadu, 
která má trestný čin na oběti, rizika 
zastrašování, opakované a sekundární 
viktimizace, a způsobů, jak jim lze 
zamezit, jakož i dostupnosti a potřeby

4. V souladu s příslušnými povinnostmi, 
povahou a úrovní kontaktu pracovníka s 
oběťmi by školení mělo minimálně 
zahrnovat záležitosti týkající se dopadu, 
který má trestný čin na oběti, rizika 
zastrašování, opakované a sekundární 
viktimizace a způsobů, jak jim lze zamezit, 
dostupnosti a významu podpory obětí, 
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podpory obětí. prevence a odhalování násilí, rovnosti žen 
a mužů a potřeb a práv obětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby tyto orgány, 
které s oběťmi pracují či jim poskytují 
podporu, spolupracovaly s cílem zajistit 
koordinovaný přístup k obětem a 
minimalizovat negativní dopad trestného 
činu, riziko sekundární a opakované 
viktimizace a zatížení oběti z důvodu 
kontaktů mezi obětí a orgány činnými v 
trestním řízení.

2. Členské státy zajistí, aby tyto orgány, 
které s oběťmi pracují či jim poskytují 
podporu, spolupracovaly s cílem zajistit 
koordinovaný přístup k obětem, usnadnit 
oznámení trestného činu a minimalizovat 
negativní dopad trestného činu, riziko 
sekundární a opakované viktimizace a 
zatížení oběti z důvodu kontaktů mezi 
obětí a orgány činnými v trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby všechna 
opatření přijatá podle této směrnice 
zohledňovala vztah mezi obětmi, 
pachateli, dětmi a jejich širším 
prostředím, čímž předejdou vzniku rizika, 
že se jejich potřebami budou zabývat 
izolovaně a odtrženě od jejich sociální 
reality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou nezbytná 
legislativní nebo jiná opatření, jimiž 
zajistí, že příslušné orgány provedou 
posouzení ohrožení života oběti, 
závažnosti její situace a rizika 
opakovaného výskytu násilí, aby toto 
riziko snížily a v případě potřeby 
koordinovaně zajistily bezpečnost a 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy budou spolupracovat a 
koordinovat poskytování služeb s cílem 
zajistit zavedení jednotného právního
rámce, který podporuje lidská práva, 
rovnost mužů a žen a odstranění násilí 
založeného na pohlaví. K tomu účelu 
členské státy přehodnotí a v případě 
potřeby přezkoumají právní ustanovení v 
dalších oblastech, jako je rodinné právo a 
rozvodové právo, majetkové právo, 
předpisy a nařízení pro bydlení, právo 
v oblasti sociálního zabezpečení a 
pracovní právo.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví, že mají-li právní předpisy v oblasti práv obětí zohledňující 
rozdíly mezi muži a ženami být v plné míře účinné, je nutné, aby jejich přijetí doprovázel 
přezkum všech souvisejících právních předpisů. Tím by se zajistilo, že dynamika rozdílů mezi 
ženami a muži bude důsledně začleňována do celého spektra právních předpisů členských
států a že z celkového pohledu budou potřeby obětí uceleným způsobem naplněny.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Členské státy spolupracují na tom, aby 
skrze stávající evropská sdružení 
zabývající se podporou obětí 
zprostředkovaly zavedení evropské sítě pro 
pozorování a pro pomoc obětem trestných 
činů s cílem vytvořit statistickou databázi 
pro posouzení provádění této směrnice, 
včetně údajů o celkovém počtu, věku, 
pohlaví a národnosti obětí, o druhu 
služeb, které jim byly poskytnuty, a o
veškerých nedostatcích. Evropská síť 
rovněž bude odpovídat za rozvoj,
koordinaci a spolupráci v oblasti 
osvědčených postupů, norem kvality a 
přeshraničního předávání s cílem 
umožnit, aby v celé Evropské unii byla 
obětem zajištěna práva a služby stanovené 
touto směrnicí..

Or. en

Odůvodnění
Má-li realita trestné činnosti v EU získat určitý rámec, je nutné rozvinout síť stávajících 
agentur a zavést systém pro efektivní výměnu údajů mezi členskými státy. Náklady nebudou
vysoké, jelikož není nutné vytvářet agentury ani sdružení. Tento pozměňovací návrh slouží k 
posílení myšlenky spolupráce a porovnávání na evropské úrovni. Vytvoření celoevropské
databáze by objasnilo, které druhy služeb jsou v jednotlivých členských státech používány pro 
pomoc obětem a posílení jejich postavení, odhalilo jejich účinnost a zajistilo lepší důkazy pro
srovnávání osvědčených postupů na evropské úrovni.
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Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy sdělí Evropské komisi údaje 
týkající se uplatňování vnitrostátních 
postupů v případě obětí trestného činu do 
[dvou let od přijetí].

Členské státy sdělí Evropské komisi údaje 
týkající se uplatňování vnitrostátních 
postupů v případě obětí trestného činu 
alespoň včetně údajů o počtu obětí, o 
jejich pohlaví, věku, a národnosti, o 
počtu, druhu a charakteru oznámených 
trestných činů a o druhu služeb, které jim 
byly poskytnuty, a to do*.
Úř. věst.: vložte prosím datum: dvou let od 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Zpráva

Do ...* předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice. K uvedené zprávě se 
případně připojí legislativní návrhy.
_____________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: tří let od 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajky vítají návrh směrnice o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu, jejž 
Komise předkládá jako součást legislativního balíčku, který je zaměřen na posílení práv obětí
v EU a jehož součástí je i návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v
občanských věcech a sdělení o posílení práv obětí v EU. Od chvíle, kdy v roce 2009 vstoupila 
v platnost Lisabonská smlouva a pokyny k evropskému prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, patří ochrana obětí jakékoli trestné činnosti v EU k hlavním prioritám EU, což je 
v souladu se Stockholmským programem.

Návrh Komise zdůrazňuje potřebu přijmout komplexní evropský právní rámec, který všem
obětem trestných činů bez ohledu na jejich právní postavení nabízí uznání a nejrozsáhlejší
možnou ochranu na území Evropské unie. Tento návrh částečně vychází z rámcového 
rozhodnutí Rady č. 2011/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení.
Komise rozšířila práva všech obětí jakéhokoli druhu trestných činů a učinila z nich minimální 
normy pro EU, které všem obětem, bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo na místo, kde 
k trestnému činu došlo, zaručí mimo jiné právo na informace, právo rozumět a právo být 
chápán, právo na tlumočení a překlad, právo na přístup k právní pomoci, práva na přístup ke 
službám podpory pro oběti, právo být vyslechnut, právo na restorativní justici, právo v 
případě rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, právo na zamezení kontaktu mezi obětí a 
pachatelem, právo na ochranu oběti při výslechu v rámci trestního vyšetřování. Stejně tak je 
důležité, že budoucí směrnice určuje jednotnou definici „oběti“, která postavení oběti 
připisuje nejen osobám přímo poškozeným trestným činem, ale i blízkým rodinným 
příslušníkům.

Zpravodajky řadu návrhů této směrnice vítají.

Důvěra ve spravedlnost je prioritou všech občanů, což platí především pro oběti, jejichž práva 
nejsou vyslyšena a které svá práva vnímají jako nedosažitelná. Společné a transparentní
soudnictví ve všech členských státech EU je naprostou nezbytností, chce-li EU splnit cíle 
Stockholmského programu. Tato směrnice nejen hájí práva obětí a zajišťuje jejich podporu a 
ochranu, ale rovněž pomáhá evropským občanům získat důvěru v soudní systém jejich 
členského státu a díky harmonizaci minimálních norem i v soudní systém jejich sousedů.

Pokud jde o postupy vyplývající z provádění Lisabonské smlouvy, článek 51 jednacího řádu 
Parlamentu umožňuje vypracování zpráv o průřezových otázkách. Tato zpráva čerpala 
z podnětů během rozprav ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a ze spolupráce mezi oběma zpravodajkami.

Obecný přístup – posílení práv obětí

I přes ustanovení obsažená v nynějším návrhu Komise lze pro zajištění potřeb obětí v každém 
členském státě učinit více. Všechny oběti, bez ohledu na původ nebo na to, jak velkou újmu 
utrpěly, potřebují vědět, že jsou zahrnuty do působnosti této směrnice. Z výzkumů a z údajů 
vyplývá, že oběti velmi často trestný čin neoznámí ze strachu, nejistoty a kvůli nedostatku
důvěry nebo informací. Oběti jsou zranitelné a jejich tíživá zkušenost jim znesnadňuje 
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zvládání právních postupů. Proto je důležité obětem nabídnout podporu od chvíle, kdy dojde k 
újmě. Ve všech fázích právního procesu je třeba k obětem přistupovat s respektem a
důstojností a – z praktického hlediska – v jazyce, kterému rozumí.

Zpravodajky se domnívají, že některé aspekty je nutné zdůraznit a rozvést podrobněji. Proto
bylo obětem, které utrpěly velké trauma, rozšířeno právo na informace, a to od prvního 
kontaktu s příslušným orgánem. Součástí práva na informace o svém případu je, že členské 
státy zajistí pomoc v situaci, kdy je oběti podána informace o propuštění pachatele. Kvůli 
možnému vzniku psychického tlaku a v zájmu pohodlí osoby, která byla vystavena násilí, by 
oběť měla mít právo odmítnout určité informace a rovněž toto rozhodnutí kdykoli změnit.

Oběti by měly být zdarma nabídnuty služby podpory pro oběti, a to od chvíle, kdy jí byla 
způsobena újma. To se vztahuje i na jejich děti a rodinné příslušníky. Pomoc obětem by 
rovněž měla být převedena na komunitní programy nebo iniciativy podporované členskými 
státy. Pro oběti je důležité širší uznání viktimizace ve společnosti a jejich zotavení souvisí 
s tím, že ze strany společnosti zažijí pozitivní reakce, uznání ojedinělého postavení oběti a 
potvrzení jejich současné obtížné situace. Zpravodajky zastávají názor, že sdělovací 
prostředky by měly v podpoře uznání viktimizace ve společnosti hrát důležitou úlohu a 
současně pro svou činnost poskytování informací přijmout vhodná opatření k zajištění 
ochrany soukromého a rodinného života obětí a jejich rodinných příslušníků.

Zpravodajky jsou si vědomy toho, že provedení doporučených dodatečných opatření může 
pro členské státy v některých případech znamenat přerozdělení nebo navýšení uvolněných 
prostředků pro vnitrostátní orgány. Přesto je důležité připomenout, že podle odhadu Evropské 
komise činí celkové náklady na trestný čin v Evropské unii 
– nejen co se týče obětí, ale i zaměstnavatelů, státu a společnosti jako celku – přibližně 233
miliard EUR ročně. Tyto náklady vyplývají nejen z trestného činu samotného, ale rovněž z 
nedostatku vhodné podpory pro oběti, která by jim pomohla při zotavování a vyrovnávání se s
trestním řízením. Jakékoli úsilí o posílení práv obětí a o zajištění odpovídajících služeb 
podpory by proto mělo být vnímáno jako nákladově efektivní opatření, které pozitivně
přispěje k usnadnění oznamování trestných činů a zachování udržitelnosti vnitrostátních 
systémů soudnictví a zdravotnictví.

Další ochrana obětí se zvláštními potřebami

Zpravodajky podporují celkovou koncepci směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro 
práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, ale považují za zcela nezbytné dále se zabývat 
službami podpory pro oběti, u nichž je obzvláště vysoké riziko, že v průběhu trestního řízení 
utrpí další újmu, zastrašování nebo opakovanou viktimizaci.

Zpravodajky sdílí návrh Komise, aby se zde hovořilo o zranitelných obětech, dávají však 
přednost označení „oběti se zvláštními potřebami“. Terminologie použitá v návrhu Komise
tuto kategorii obětí označuje jako „zranitelné oběti“, což lze chápat jako neúmyslně
diskriminační pojem. Řada obětí, včetně obětí násilí založeného na pohlaví nechce být 
spojována se zranitelností. Avšak oběť násilí založeného na pohlaví může mít zvláštní 
potřeby, aniž by byla považována za zranitelnou. Návrh Komise správně označuje děti a 
osoby se zdravotním postižením za zranitelné oběti kvůli jejich osobní charakteristice. Zdá se 
logické označit osobu se zdravotním postižením, ženu, která byla vystavena sexuálnímu 
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napadení, nebo dítě za zranitelnou oběť, avšak jediným kritériem pro toto označení by neměla 
být osobní charakteristika oběti před tím, než se setkala s trestnou činností. Zpravodajky proto 
dávají přednost pojmu „oběti se zvláštními potřebami“ a pro ochranu těchto obětí stanovují 
konkrétní opatření.

K těm patří mimo jiné zajištění ubytování, lékařská péče, soudnělékařské důkazy, 
psychologické poradenství a právní poradenství. Tyto služby podpory by měly být rozšířeny v 
celém členském státě a dostupné všem obětem.

Zpravodajky rovněž zavádí další definice, konkrétně „násilí založené na pohlaví“ a „násilí 
v blízkých vztazích“, aby bylo možné dále posoudit okolnosti a charakteristiky obětí. Násilí 
založené na pohlaví je násilí, jehož příčinou je pohlaví osoby, proti níž je namířeno. Násilí
v blízkých vztazích zahrnuje násilí páchané sexuálními partnery, bývalými partnery nebo
dalšími rodinnými příslušníky a vede k diskriminaci a porušování základních svobod obětí.

Zabýváme-li se oběťmi se zvláštními potřebami na základě povahy trestného činu, měli 
bychom podat pomocnou ruku i jiným druhům obětí, nejen obětem obchodu s lidmi nebo 
sexuálního násilí (jak to činí text Komise).

K obětem se zvláštními potřebami bychom měli řadit oběti terorismu, oběti organizované 
trestné činnosti, oběti násilí v blízkých vztazích a oběti násilí založeného na pohlaví. Trestná 
činnost se vyskytuje v různých formách, a stejně tak se liší i potřeby obětí. Zmínka o 
specifických potřebách je stejně nezbytná jako ohleduplnost. Například oběti terorismu:
hlavní rozdíl od jiných obětí spočívá v souvislostech, v nichž došlo k viktimizaci, a v cílové 
skupině teroristických činů. Oběti terorismu jsou napadány jako zástupci větší skupiny.
Uznání jejich viktimizace s sebou nese uznání i této skutečnosti. Podpůrné skupiny pro oběti
terorismu naplňují potřeby obětí, mimo jiné jejich právní podporu, a dělí je do čtyř oblastí:
právo na spravedlnost, důstojnost, pravdu a paměť, přičemž právo na paměť spočívá 
v odmítnutí terorismu a viktimizace, kterou působí, a v zachování této vzpomínky pro 
budoucí generace.

Individuální hodnocení a školení

Kromě konvenční pomoci obětem se nesmí podceňovat počáteční zaměření na oběti, které 
utrpěly obzvlášť hrůzný zážitek: velmi důležité je zohlednit vystavení závažné zkušenosti, 
ničení nebo traumatické ztrátě, zkušenost traumatických událostí, současnou nebo předchozí 
zkušenost s léčbou v oblasti duševního zdraví, nedostatek sociální podpory, chybějící blízkou 
rodinu a chybějící podporu přátel. Je třeba vyvinout úsilí k zajištění členů sociální komunity, 
kteří jsou sami, jelikož právě pro ně může být sociální podpora nebo následná pomoc velmi 
důležitá.

Zpravodajky proto individuální hodnocení považují za důležitý krok od chvíle, kdy dojde k 
újmě. Díky němu budou odhaleny potřeby oběti před trestním řízením, v jeho průběhu a po 
jeho skončení. Úřady činné v trestním řízení si často nejsou vědomi potřeb obětí, čímž jim 
znesnadňují vyrovnávání se se spoluprací. Policie, státní zástupci a další pracovníci by měli 
projít školením, v němž se naučí, jak k obětem přistupovat v závislosti na druhu trestné 
činnosti. Konkrétně zpravodajky žádají, aby zaměstnanci soudů, příslušníci policie a členové
služeb podpory pro oběti prošli školením, které by zvýšilo jejich povědomí o problematice 
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nerovnosti mezi muži a ženami a umožnilo rychle odhalit a naplnit potřeby obětí, díky čemuž 
budou moci lépe pomoci obětem násilí založeného na pohlaví a násilí v blízkých vztazích. V 
souladu s myšlenkou spolupráce považují zpravodajky za důležité, aby tato školení probíhala 
v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a organizacemi, které poskytují služby obětem 
násilí, a aby v rámci členských států podléhala institucionalizovanému a standardizovanému 
rámci.

Pochopení dynamiky rozdílů mezi ženami a muži v právech obětí

Násilí založené na pohlaví je druh násilí, který se neúměrné týká žen a může, ale nemusí, být 
provázáno s násilím v blízkých vztazích. Z výzkumů vyplývá, že jedna pětina až jedna 
čtvrtina žen v Evropě byla v dospělosti nejméně jednou vystavena fyzickému násilí a více než 
jedna desetina zažila sexuální násilí za použití síly. V této souvislosti se zpravodajky
domnívají, že je důležité postavit všechny formy násilí založeného na pohlaví mimo zákon a 
poskytnout jeho obětem zvláštní opatření v oblasti prevence, ochrany a nápravy.

K tomu účelu zpravodajky jednoznačně stanovují, že podpora obětí se zvláštními potřebami
nutně musí brát v potaz dynamiku rozdílů mezi ženami a muži a ve svém působení se opírat o 
rovnost žen a mužů a o lidská práva. Zpravodajky se domnívají, že tento přístup je rovněž 
nezbytný pro zamezení sekundární viktimizaci obětí násilí založeného na pohlaví.

Cílem zpravodajek je zajistit, aby na evropské úrovni byla při zavádění vhodných služeb 
podpory nebo při vzdělávání lékařů, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s oběťmi, přijata 
ucelená definice „oběti“ a zohledněna specifická situace, v níž se oběti se zvláštními 
potřebami nacházejí. Za tím účelem směrnice obsahuje řadu práv, která mají být obětem 
zajištěna, čímž zaplňuje významnou mezeru v zaručení ochrany lidských práv obětí trestných 
činů. Zpravodajky rovněž označují násilí založené na pohlaví za projev nerovnosti mezi muži 
a ženami a za porušení lidských práv, čímž podstatným způsobem pomáhají k tomu, aby 
násilí páchané na ženách bylo přijato jako druh diskriminace, kterou je třeba uznat a s níž je 
nutné bojovat.

Širší spolupráce a koordinace v oblasti ochrany obětí

Členským státům je rovněž doporučeno, aby zaujaly obecný přístup založený na spolupráci 
různých orgánů, který zajistí efektivní koordinaci mezi úřady, které poskytují pomoc obětem.
V tomto ohledu směrnice předpokládá vytvoření formálních nebo neformálních struktur, které
by odborníkům ze soudnictví, z donucovacích orgánů a nevládních organizací umožnily
spolupracovat podle daných norem. Zpravodajky se domnívají, že koordinovaný přístup ke 
všem obětem by snížil negativní dopad trestného činu, riziko sekundární a opakované 
viktimizace, stigmatizace a zatížení oběti z důvodu opakovaného kontaktu mezi obětí a 
orgány činnými v trestním řízení.

Zajištění ochrany soukromí oběti

Zpravodajky jednoznačně stanovují, že soukromý a rodinný život obětí musí být chráněn
v průběhu jakéhokoli trestního řízení a rovněž po jeho skončení. Ochrana soukromí oběti, ať 
je povaha újmy jakákoli, by měla být zaručena všemi prostředky, jelikož k potřebám oběti 
patří především vyrovnat se se soudním stíháním a obecně dospět k psychickému zotavení.
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Sdělovací prostředky mohou například často způsobit další viktimizaci obětí trestných činů 
nebo jejich pozůstalých tím, že prohloubí jejich pocity zneuctění, dezorientace a ztráty
kontroly. Proto zpravodajky žádají sdělovací prostředky, aby přijaly „samoregulační opatření“ 
s cílem chránit osobní nedotknutelnost obětí před jejich nevhodnou pozorností.

Evropská síť a statistické údaje

Oběti si musí být vědomy toho, že jejich práva budou v celé EU podléhat standardizovanému
rámci. Měly by být zavedeny informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací 
programy a spolupráce s organizacemi občanské společnosti, a to v dobře sladěných 
kampaních, na nichž se budou podílet členské státy EU. Mimo to je k potírání trestné činnosti 
nutné zajistit shromažďování a výměnu údajů o všech typech obětí. Z toho důvodu 
zpravodajky vyzývají k tomu, aby byla skrze stávající evropská sdružení zabývající se 
potřebami obětí zavedena evropská síť pro pozorování a pro pomoc obětem s cílem vytvořit 
statistickou databázi, která bude zahrnovat údaje o počtu, věku, pohlaví a národnosti obětí.
Tato síť by mohla být výchozím bodem pro další směrnice v budoucnu, které by dále posílily 
rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Poděkování

Zpravodajky děkují za vysvětlení, která jim poskytla Komise prostřednictvím GŘ pro 
spravedlnost, a za plodnou výměnu názorů se stínovými zpravodaji a s dánským
předsednictvím EU. Zpravodajky by rovněž chtěly vyjádřit svůj dík organizacím, sdružením a
nevládním organizacím zabývajícím se oblastí práv, podpory a ochrany obětí trestných činů 
za jejich stanoviska a odborná vyjádření.


