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Připomínky českých orgánů v reakci na 
zprávu skupiny Základní práva a právní stát 

z návštěvy České republiky, 
která se uskutečnila 

ve dnech 30. září a 1. října 2021 
 

Připomínky ke konkrétním bodům: 

 

4) Právo na nediskriminaci 

 

Právní pomoc poskytovaná obětem diskriminace a trestných činů z nenávisti 

 

Obecně vzato poskytují – v souladu se zákonem o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 

Sb.) – právní pomoc obětem subjekty, jež jsou zaznamenány v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, který je dostupný na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti1. Může jít o organizace občanské společnosti i o právníky. Tyto 

subjekty musí své služby poskytovat bezplatně v rozsahu, který si v registru určili. Mezi 

poskytovateli pomoci je v tomto registru uvedena také Probační a mediační služba. Jedná se 

o organizaci provozovanou a financovanou státem, která má po celé České republice přes 

74 středisek a která také poskytuje své služby obětem bezplatně. 

 

V souladu s trestním řádem se zvlášť zranitelné oběti mohou mimoto nechat bezplatně 

zastupovat zmocněncem. Ten je oprávněn činit za ně návrhy a podávat za ně žádosti 

a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit 

poškozený. Jsou-li splněny ještě další právní podmínky, může být rovněž přítomen při 

vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, 

které zastupuje, a jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem. Oběti 

samy rozhodují o tom, kým se chtějí nechat zastoupit, resp. kdo by měl být jejich 

zmocněncem. Na žádost oběti jí může být zmocněnec rovněž ustanoven. Vybírá se při tom 

především z výše uvedeného registru, nebo může být oběti přidělen právní zástupce ex offo. 

 

Není tedy pravdou, že pomoc poskytují pouze organizace občanské společnosti a že tak jako 

jediné činí bezplatně. Je možné využít také služeb právníků a Probační a mediační služby. 

Jde-li o pomoc v souladu se zákonem o obětech trestných činů, poskytuje ji Probační 

a mediační služba bezplatně. Bezplatně ji poskytují i právníci a organizace občanské 
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 https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf.  
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společnosti, a to v rozsahu, který si určili ve zmíněném registru. Jde-li o zastupování zvlášť 

zranitelných obětí v trestním řízení zmocněncem, i to je bezplatné. Nelze tudíž akceptovat 

tvrzení, že pomoc poskytují pouze organizace občanské společnosti a že právní pomoc ze 

strany právníků je vždy za úhradu.  

 

5) Právní stát 

 

Tvrzení o tlaku vyvíjeném výkonnou mocí na nejvyššího státního zástupce a o jeho rezignaci 

 

Bývalý nejvyšší státní zástupce ve svém oficiálním prohlášení ani v rezignačním dopise 

neuvedl, jaké důvody ho k odstoupení z funkce vedly. Zákon o státním zastupitelství ostatně 

po nejvyšším státním zástupci nevyžaduje, aby své případné odstoupení z funkce zdůvodnil.  

 

Toto tvrzení není možné ověřit, jelikož ve zprávě nebyl zmíněn zdroj, o který se toto tvrzení 

opírá, a byly v ní vysloveny pouhé domněnky. A z domněnek by se neměly vyvozovat žádné 

závěry. V českém právu existují odpovídající ochranná legislativní opatření, která zaručují, 

aby mohly být vyšetřovány střety zájmů na nejvyšších místech státní struktury a bylo možné 

dospět k jasným výsledkům. 

 

_____________ 
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