
PŘÍLOHA I 

Indikativní vzor písemného poučení o právech 

Jediným účelem tohoto vzoru je pomoci vnitrostátním orgánům při formulaci jejich poučení o právech na vnitrostátní 
úrovni. Členské státy nejsou povinny tento vzor použít. Při přípravě podoby svého poučení o právech mohou příslušné 
orgány tento vzor upravit tak, aby odpovídal jejich vnitrostátním předpisům, a rozšířit jej o další užitečné informace. 
Poučení o právech členského státu se předává při zatčení či zadržení. To však členským státům nebrání v tom, aby 
podezřelým či obviněným poskytovaly písemné informace i v jiných situacích během trestního řízení. 

Pokud jste zatčen(a) či zadržena(a), máte tato práva: 

A. PRÁVNÍK/PRÁVNÍ POMOC 

Máte právo důvěrně hovořit se svým právníkem. Právník je nezávislý na policii. Potřebujete-li pomoci kontaktovat 
právníka, požádejte policii a ona Vám pomůže. V některých případech je tato pomoc bezplatná. Požádejte policii 
o bližší informace. 

B. INFORMACE O OBVINĚNÍ 

Máte právo vědět, proč jste byl(a) zatčen(a) nebo zadržen(a) a ze spáchání jakého činu jste podezírán(a). 

C. TLUMOČENÍ A PŘEKLAD 

Pokud nemluvíte jazykem, kterým hovoří policie nebo jiné příslušné orgány, nebo tomuto jazyku nerozumíte, máte 
právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník Vám může pomoci v komunikaci s Vaším právníkem, a pokud 
jde o obsah vašich rozhovorů, je vázán mlčenlivostí. Máte právo na překlad alespoň důležitých částí podstatných 
dokumentů, které se týkají vašeho případu, včetně veškerých soudních příkazů vedoucích k Vašemu zatčení, veškerých 
obvinění a obžalob a veškerých rozsudků. Za určitých okolností Vám může být zajištěn ústní překlad či shrnutí. 

D. PRÁVO NEVYPOVÍDAT 

Během výslechu policií nebo jinými příslušnými orgány nejste povinen(na) odpovídat na otázky týkající se trestného 
činu, který jste údajně spáchal(a). S rozhodnutím v této věci Vám může pomoci Váš právník. 

E. PŘÍSTUP K DOKUMENTŮM 

Pokud jste zatčen(a) a zadržen(a), máte (Vy nebo Váš právník) právo nahlédnout do podstatných dokumentů nutných 
k napadení Vašeho zatčení nebo zadržení. Pokud se Váš případ dostane před soud, budete mít (Vy nebo Váš právník) 
právo na přístup k podstatným důkazům, které svědčí ve Váš prospěch nebo ve Váš neprospěch. 

F. VYROZUMĚNÍ DALŠÍ OSOBY O VAŠEM ZATČENÍ NEBO ZADRŽENÍ/VYROZUMĚNÍ VAŠEHO KONZULÁTU 
NEBO VELVYSLANECTVÍ 

Pokud jste zatčen(a) či zadržen(a), měl(a) byste sdělit policii, zda si přejete nechat o svém zadržení někoho vyrozumět, 
např. člena své rodiny nebo svého zaměstnavatele. V některých případech může být Vaše právo na vyrozumění další 
osoby o Vašem zadržení dočasně omezeno. V takovém případě Vás o tom policie informuje. 

Jste-li cizinec/cizinka, sdělte policii, zda si přejete, aby byl o Vašem zadržení vyrozuměn Váš konzulární úřad nebo 
velvyslanectví. Rovněž policii prosím sdělte, zda si přejete kontaktovat pracovníka konzulárního úřadu nebo velvys
lanectví. 

G. NALÉHAVÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 

Jste-li zatčen(a) nebo zadržen(a), máte právo na naléhavou lékařskou pomoc. Pokud tuto pomoc potřebujete, sdělte to 
prosím policii.
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H. DOBA ZBAVENÍ SVOBODY 

Po zatčení můžete být zbaven(a) svobody nebo zadržen(a) nejdéle po dobu … [uveďte příslušný počet hodin/dní]. Po 
uplynutí této lhůty musíte být propuštěn(a), nebo předveden(a) před soudce, který rozhodne o Vašem dalším zadržo
vání. Požádejte svého právníka nebo soudce o informace týkající se možnosti napadnout Vaše zatčení, dosáhnout 
přezkumu zadržení či požádat o předběžné propuštění.
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