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Jste podezřelí ze spáchání 
trestného činu

Jste ve věku 12 až 18 let a dopustili jste se protiprávního 
jednání, například vandalismu, krádeže či přepadení. Policie 
(nebo jiná vyšetřovací složka) vás zatkla a předvedla na 
policejní stanici a provádí vyšetřování. Nebo jste byli 
požádáni, abyste se dostavili na policejní stanici, protože 
policie vás chce vyslechnout. Jinak řečeno s vámi policisté 
chtějí hovořit a klást vám otázky. Je důležité, abyste znali 
svá práva, a tak si tento text důkladně přečtěte.  
Budete-li mít nějaké otázky, položte je svému advokátovi  
či policistům. 

Pokud jste nebyli zatčeni, nýbrž jen požádáni, abyste se 
dostavili na výslech, přejděte k oddílu „Kdy budete potřebovat 
advokáta?“.

Byli jste zatčeni a předvedeni na policejní 
stanici.

Jaká práva máte?
•  Policie vám musí sdělit, z jakého trestného činu  

jste podezřelí.
• Policie vám zajistí advokáta.
•  Pokud si přejete konkrétního advokáta, oznamte  

to policistům.

•  Policie vaše údaje (jméno, adresa a datum narození) 
předá Nizozemské radě pro právní pomoc (Raad voor 
Rechtsbijstand). Ta za vás advokáta kontaktuje.

• Advokát bude pracovat pro vás, ne pro policii. 

Informace pro rodiče, zákonné zástupce či 
opatrovníky

Vaše dítě je podezřelé ze spáchání trestného činu.  
V tomto dokumentu zjistíte, jaká práva bude vaše dítě 
mít během policejního vyšetřování. Policie vám musí 
oznámit, že vaše dítě bylo zatčeno a je zadržováno na 
policejní stanici nebo že bylo předvoláno k policejnímu 
výslechu. Policie vás také musí informovat o tom,  
co bude obnášet zbytek vyšetřování. Kontaktujte  
policii a zeptejte se na možnost zavolat svému dítěti 
nebo je navštívit.

Další informace
Další informace získáte na stránce Centra pro právní 
pomoc a poradenství (www.juridischloket.nl, k dispozici 
pouze v nizozemštině) nebo na jeho telefonním čísle 
0900 8020 (0,10 eur za minutu). Pondělí až pátek od 
9:00 do 17:00.

Byli jste zatčeni a předvedeni na policejní stanici, případně jste byli 
předvoláni k výslechu.

Tsjechisch
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•  Setkáte se s pomocným prokurátorem, který v 
policejních složkách vykonává řídicí roli. Toto setkání se 
může konat i telefonicky či přes videokonferenci.  
Tomuto kroku říkáme předvedení před pomocného 
prokurátora. Ten vám vysvětlí vaše práva a můžete vám 
klást otázky. Můžete, ale nemusíte odpovídat. Máte právo 
neříci nic, což se nazývá právo nevypovídat. Pomocný 
prokurátor vám rovněž řekne, co můžete očekávat, že se 
bude dít dále, a rozhodne, zda prozatím musíte zůstat na  
policejní stanici.

•  Existuje možnost, aby lékař či jeho pověřenec ověřil,  
zda váš zdravotní stav umožňuje výslech či další policejní 
vyšetřování. Bude-li to nutné, policie nebo váš advokát, 
rodiče (nebo zákonný zástupce či opatrovník) či vy sami 
můžete požádat o konzultaci s tímto lékařem. Lékař může 
rozhodnout, že policie musí vyčkat, než zahájí výslech  
či další policejní vyšetřování. Toto lékařské vyšetření  
je zdarma.

•  Pokud nizozemsky mluvíte a rozumíte jen málo či vůbec, 
máte právo na pomoc překladatele (či tlumočníka). Jeho 
služby jsou zdarma. Máte právo přečíst si dokumenty o 
svém případu (dokumenty, které o něm policie sepsala). 
Váš advokát si za vás tyto dokumenty může vyžádat  
od prokuratury. 

•  Pokud nizozemsky mluvíte a rozumíte jen málo či vůbec, 
máte právo přečíst si důležité součásti spisu ve svém 
jazyce, abyste je pochopili.

Co ještě se bude dít?
•  Policie musí oznámit vašim rodičům (nebo zákonnému 

zástupci či opatrovníkovi), že jste na policejní stanici a že 
tam prozatím budete zadržováni. Pokud nemáte rodiče 
(nebo zákonného zástupce či opatrovníka) nebo pokud  
se policii nepodaří s nimi spojit, zeptá se, na kterou 
dospělou osobu se může obrátit. Pokud neuvedete 
dospělou osobu, kterou by policie mohla kontaktovat, 
obrátí se na Výbor pro péči o děti a jejich ochranu  
(Raad voor de Kinderbescherming).

•  Výbor pro péči o děti a jejich ochranu je organizace, 
která určí, jaký trest a/nebo pomoc by pro vás byly 
vhodné. Zhodnotí vaši situaci a čin, jehož jste se dopustili, 
a jeho závažnost.

•  Vaši rodiče (nebo zákonný zástupce či opatrovník) vám 
budou moci zavolat a navštívit vás na policejní stanici.

•  Pokud nežijete v Nizozemsku, můžete policii požádat, 
 aby kontaktovala velvyslanectví vaší země.

Zadržování na policejní stanici
•  Pokud jste podezřelí z drobného přečinu jako urážka, 

policie vás ve svých prostorách může zadržovat 
maximálně 6 hodin, přičemž noční hodiny (od 0:00 do 
9:00) se nepočítají. Policie vás tedy musí propustit 
nejpozději po 6 hodinách.

•  Pokud jste podezřelí ze závažného přečinu jako 
vandalismus, policie vás ve svých prostorách může 
zadržovat maximálně 9 hodin, přičemž noční hodiny  
(od 0:00 do 9:00) se nepočítají. Jakmile těchto 9 hodin 
uplyne, policie se může rozhodnout, že vás na policejní 
stanici bude zadržovat déle. Smí tak činit maximálně další 
3 dny. V některých situacích vás policie bude moci 
zadržovat ještě další 3 dny. V nejhorším případě tedy na 
policejní stanici setrváte 6 dní. Tomu říkáme vazba.

•  Budete-li zatčeni ve večerních hodinách, může se policie 
rozhodnout, že váš výslech odloží. V takovém případě 
policie vám a vašim rodičům (nebo zákonnému zástupci 
či opatrovníkovi) stanoví pro následující den termín, kdy 
se na policejní stanici vrátíte k výslechu. Budete smět jít 
domů, ale další den se musíte na policejní stanici vrátit.

•  Pokud se policie rozhodne, že budete vzati do vazby,  
v některých případech vám bude umožněno spát jinde 
(například doma). Během dne ale budete zadržováni na 
policejní stanici. O podrobnostech rozhodnou policie a 
prokurátor. 

•  Pokud se prokurátor domnívá, že vaši vazbu je třeba 
prodloužit, rozhodne soud, zda je to možné. V takovém 
případě budete převezeni do detenčního centra pro 
mládež a již nebudete drženi ve vazbě.

•  Pokud nesouhlasíte se zatčením či soudním rozhodnutím 
o prodloužení vyšetřovací vazby, můžete požádat o  
radu advokáta.

• Pokud již vazba není zapotřebí, musí vás policie pustit.

Kdy budete potřebovat advokáta?
•  Pokud vás policie bude vyslýchat, zajistí, aby vám byl přidělen 

advokát. Ten vás bude zastupovat a bude činit jen kroky, které 
s vámi projednal. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost 
o záležitostech svých mandantů. Jinými slovy: co mu řeknete, 
to zůstane jen mezi vámi. Advokát bez vašeho souhlasu nesmí 
nikomu sdělovat, co jste mu řekli. 

•  Pokud jste byli zatčeni a chcete, aby na policejní stanici 
přišel konkrétní advokát, oznamte to policii. Ta za vás 
tohoto advokáta kontaktuje. 

•  Advokát vám bude zajištěn i v případě, že jste byli předvoláni 
k policejnímu výslechu. V předvolání, které policie zaslala na 
vaši domácí adresu, uvádí, jak postupovat, pokud již máte 
advokáta, jehož služby chcete využít.

•  Služby advokáta jsou zpravidla bezplatné. Policie vás 
vyrozumí, v jakých případech to neplatí.
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 Policejní výslech: rozhovor s policisty
•  Policista či policisté s vámi budou hovořit a klást  

vám otázky. 

Před policejním výslechem

•  Pokud jste byli zatčeni, co nejdříve se dostaví advokát, 
aby vám mohl být nápomocen. Policie vás může vyslýchat 
až poté, co jste si pohovořili s advokátem. Než advokát na 
policejní stanici dorazí, může to nějakou dobu trvat – 
zhruba dvě hodiny.

•  Pokud jste byli zatčeni, budete před výslechem hovořit s 
advokátem. Zeptá se vás, co se stalo, a řekne vám, co 
můžete očekávat. Tento rozhovor bude trvat zhruba půl 
hodiny, ale v případě potřeby to může být i déle.

•  Policisté nebudou vaši konzultaci s advokátem 
poslouchat.

•  V případě potřeby bude ke schůzce s advokátem přizván 
tlumočník. Tlumočník nesmí o schůzce nic říci policii.

•  Pokud vás policie předvolala k výslechu, půjdete na 
policejní stanici až po konzultaci s advokátem. Advokát 
bude vědět, v kolik hodin výslech začne, a včas se dostaví 
na policejní stanici. 

•  Advokát vám vysvětlí, co výslech obnáší, a promluví si  
s vámi o nejlepším postupu. Advokát rovněž může 
kontaktovat vaši rodinu, nadřízeného či pracoviště, aby 
jim oznámil, že jste na policejní stanici. Udělá to, jen 
pokud si to budete přát.

Během policejního výslechu

•  Po zahájení policejního výslechu vám vyšetřující policista 
může klást otázky.

•  Na ty můžete, ale nemusíte odpovídat. Máte právo 
nevypovídat. 

•  Pokud něčemu, co policisté říkají, nerozumíte, nebojte  
se to dát najevo. Policisté to pak budou muset vysvětlit 
jinými slovy.

•  V případě potřeby bude k policejnímu výslechu přizván 
tlumočník.

Advokát během policejního výslechu
Váš advokát bude ve výslechové místnosti sedět vedle vás  
a může:
• zůstat v místnosti po celou dobu výslechu,
• činit komentáře na začátku a konci výslechu,
• klást policistům otázky,
• ptát se vás, zda rozumíte tomu, co bylo řečeno,
• zajišťovat, abyste nebyli nuceni vypovídat,

• zajišťovat, abyste se policistů nebáli,
•  požádat o pozastavení výslechu. V takovém případě s 

vámi bude moci hovořit o samotě. O rozhovor s 
advokátem o samotě můžete požádat i vy. Pokud tak 
činíte příliš často, mohou policisté odmítnout.

Filmování či nahrávání policejního výslechu
•  Policisté jsou někdy povinni nahrávat výslech na kameru 

a/nebo mikrofon. To platí, pokud někdo utrpěl vážná 
zranění v důsledku závažného přečinu. Filmování či 
nahrávání policejního výslechu má pravidla. Pokud policie 
pořizuje video či audio nahrávku, musí vám to na začátku 
výslechu oznámit.

Přítomnost způsobilého dospělého během výslechu
•  Pokud vás policie bude vyslýchat, máte právo na to, aby 

byl s vámi v místnosti přítomen člověk, kterému 
důvěřujete (způsobilý dospělý). Může se jednat o vašeho 
otce, matku či jinou dospělou osobu. Pokud si přejete 
přítomnost způsobilého dospělého, oznamte to svému 
advokátovi a policii. Není nutné, abyste s sebou měli 
způsobilého dospělého.

•  Způsobilý dospělý smí jen naslouchat. Jinak řečeno vedle 
vás může sedět, ale nesmí nic říkat. Způsobilému 
dospělému musí být alespoň 18 let a nesmí být nikterak 
zapojen do přečinu, z jehož spáchání jste podezřelí.

•  Policie v některých případech může odmítnout 
přítomnost způsobilého dospělého při výslechu.  
K tomuto odmítnutí ale potřebuje souhlas prokurátora.

Protokol
•  Z vašeho výslechu bude pořizován zápis. Tomu se  

říká protokol. Je to důležitý dokument a zachycuje,  
co jste řekli během policejního výslechu. Je to vaše  
verze událostí.

•  Vaše slova bude číst prokurátor a někdy i soudce. Je tedy 
důležité, abyste si pečlivě přečetli, co je v protokolu 
napsáno. Pokud neumíte dobře číst, požádejte policisty, 
aby vám protokol přečetli.

•  Pokud se zněním protokolu souhlasíte, policisté vás 
požádají, abyste dolů napsali své jméno a připojili podpis. 
Pokud s protokolem nesouhlasíte, požádejte policisty, 
aby jej změnili. S kontrolou správnosti protokolu vám 
může pomoci i advokát.
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Po policejním výslechu

•  Jakmile policejní výslech skončí a není nutné vás dále 
zadržovat na policejní stanici, budete moci odejít domů.  
V některých případech budete muset chvíli počkat, protože 
policisté vám možná budou chtít položit další otázky. 
Pokud musíte zůstat, policie vás informuje o tom, co se 
bude dít. Někdy může následovat další policejní výslech. 

•  Pokud musíte zůstat, navštíví vás zaměstnanec Výboru 
pro péči o děti a jejich ochranu. Zkontroluje, jak se vám 
daří a zda potřebujete pomoc. Výbor prošetří vaši situaci 
a doporučí prokurátorovi či soudu trest či pomoc,  
které by pro vás byly nejvhodnější. 

•  Prokurátor rozhodne, zda budete propuštěni, či dále 
zadržováni. Pokud by to znamenalo, že budete ve vazbě 
zadržováni více než 3 dny prodloužené o možné další 3 
dny, rozhodne rodinný soud. Tato doba se nezapočítává 
do doby, po kterou jste zadržováni na policejní stanici.

•  Policie vás co nejdříve informuje o rozhodnutí 
prokurátora. Toto rozhodnutí nemusí být učiněno ihned  
a může chvíli trvat, než vám bude sděleno.

•  Pokud jste byli zatčeni a bylo vám umožněno odejít 
domů, policie zavolá vašim rodičům (či zákonnému 
zástupci nebo opatrovníkovi) a požádá je, aby si  
vás vyzvedli.
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