ABSTRAKT
Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující
pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné
zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky
včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také
Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany
oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se
věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od
starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě
České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se
kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá
kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na
nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá
postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho
nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá
kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní mediace jakožto alternativním
postupu k trestnímu řízení. Poskytnuta je zde rovněž detailní statistická analýza týkající se
úspěšnosti mediace a jednotlivých druhů trestných činů řešených v rámci mediace. Osmá
kapitola se zaobírá odškodněním poskytovaným oběti z veřejných zdrojů, přičemž znovu
nechybí ani statistická data z obou porovnávaných zemí. Devátá kapitola analyzuje právo na
informace, a to se zaměřením na souladnost národních úprav s požadavky vyplývajícími
z legislativy Evropské unie. Předposlední desátá kapitola popisuje právní zakotvení služeb na
podporu obětí trestných činů a přináší přehled jednotlivých subjektů působících v České
republice a ve Finsku. Poslední jedenáctá kapitola předkládá pro obě porovnávané země
příslušné návrhy de lege ferenda. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky a vyhodnoceno
dosažení cílů vytyčených v úvodu diplomové práce.

