
22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Tsjechisch) | 1

Jste podezřelí ze spáchání 
trestného činu

Policie či jiná vyšetřovací složka vás zatkla a uvalila na vás vazbu.  
Nebo jste byli předvoláni k výslechu. Tento informační list vysvětluje, 
jaká práva máte a co se bude dít po výslechu.

Zmiňuje-li tento informační list policii, vztahuje se obsah stejnou 
měrou i na jiné vyšetřovací složky.

Máte dotazy?

Pečlivě si tento informační list přečtěte. Pokud vám přesto není 
něco jasné, ptejte se svého advokáta, policie či jiné vyšetřovací 
složky, která má na starost váš případ.

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). Do Centra pro právní pomoc a poradenství můžete volat 
od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. 

Pokud nizozemsky nerozumíte a nehovoříte 
na dostatečné úrovni
Pokud nizozemsky nerozumíte a nehovoříte na dostatečné úrovni, 
máte právo na tlumočníka. Tato služba je bezplatná. Budete také 
mít právo na překlad jistých dokumentů, jako je policejní rozhod-
nutí o uvalení do vazby nebo předvolání.

Pokud vás policie předvolala k výslechu

Pokud vás policie předvolala k výslechu, protože jste podezřelí ze 
spáchání trestného činu, budete před výslechem muset prokázat 
svou totožnost. Budete muset přinést platný průkaz totožnosti, 
například cestovní pas nebo evropský průkaz totožnosti. 

Před výslechem smíte kontaktovat advokáta. Advokát vám může 
poskytnout informace a právní radu a může být přítomen po dobu 
výslechu. Podrobnosti jsou vysvětleny níže. Pokud si advokáta 
zajistíte sami, budete muset uhradit náklady.

Byli jste zatčeni policií a předvedeni na 
policejní stanici.
Pokud vás policie zatkla, protože jste podezřelí z trestného činu, 
vyslechne vás. To znamená, že vám policisté mohou klást otázky.

Vaše práva:

• Máte právo vědět, ze kterého trestného činu jste podezřelí.
• Máte právo neodpovídat na otázky (právo mlčet).
•  Máte právo důvěrně si promluvit s advokátem před prvním 

výslechem a před každým dalším výslechem.
•  Máte právo na přítomnost a právní pomoc advokáta během

výslechu. 

Tsjechisch
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•  Pokud něčemu nerozumíte, sdělte to policii. Sdělte policii,  
pokud se necítíte zdrávi, chcete hovořit s lékařem nebo urgentně 
potřebujete zdravotní péči či léky.

•  Pokud státní zástupce či jeho asistent rozhodnou, že musíte 
zůstat na policejní stanici, máte právo informovat někoho, koho 
znáte (například rodinného příslušníka či spolubydlícího), že jste 
ve vazbě. V některých případech může státní zástupce či jeho 
asistent rozhodnout, že musíte být dočasně propuštěni z 
vyšetřovací vazby. O tomto rozhodnutí vás vyrozumí.

•  Nejste-li občanem Nizozemska, můžete požádat, aby konzulát či 
velvyslanectví vaší země byly informovány o tom, že jste ve 
vyšetřovací vazbě.

•  Máte právo prohlédnout si dokumenty ke svému případu. Státní 
zástupce však může v jistých případech rozhodnout, že vám to 
nedovolí. O tomto rozhodnutí vás vyrozumí.

Jak dlouho vás policie smí ponechat ve vazbě?
•  V závislosti na trestném činu, ze kterého jste podezřelí, vás police 

může ve vazbě na policejní stanici zadržovat až 90 hodin (3 dny a 
18 hodin).

•  Pokud vyšetřování vyžaduje, aby byla vaše vazba prodloužena, 
rozhodne o tom soud. Pokud nesouhlasíte se zatčením či 
soudním rozhodnutím o prodloužení vyšetřovací vazby, můžete 
požádat o radu advokáta.

Právo na právní poradenství od advokáta
Máte právo na důvěrnou schůzku s advokátem po dobu 30 minut, 
než začne policejní výslech. Tato schůzka může být v případě 
potřeby prodloužena o 30 minut. To, zda vám bude zajištěn advokát, 
závisí na závažnosti trestného činu, z něhož jste podezřelí.
•  Pokud jste podezřelí z velice závažného trestného činu, který je 

trestán odnětím svobody na 12 let či více (například vražda či 
zabití), nebo pokud vás policie kvůli vašemu psychickému stavu 
považuje za zranitelnou osobu, bude vám advokát zajištěn 
automaticky. Tato služba je bezplatná.

• Pokud o schůzku s advokátem nestojíte, jasně mu to sdělte.
•  Pokud jste podezřelí ze závažného přečinu, za který můžete být 

zadrženi, než dojde k soudu (např. vloupání), můžete se rozhod-
nout, zda chcete, aby vám policie před pohovorem zajistila 
advokáta. Pokud si to přejete, policie to zajistí. Tato služba je 
bezplatná.

•  Pokud jste podezřelí z méně závažného přečinu, můžete se 
rozhodnout, zda chcete hovořit s advokátem. Advokáta pak budete 
muset osobně kontaktovat a uhradit náklady na schůzku s ním.

Pokud si nejste jisti, která z těchto situací se vás týká, položte tyto otázky:
•  Bude mi automaticky zajištěn advokát, nebo se mohu rozhod-

nout, zda jej chci?
•  Ponesu náklady na právní pomoc, kterou mi advokát poskytne?

Pokud znáte advokáta, jehož služeb si přejete využít, sdělte to 
policii. Pokud však váš advokát není zaregistrován u Komory pro 
právní pomoc, ponesete náklady na jeho služby sami. Pokud policii 
poskytnete osobní údaje, aby vám mohl zajistit advokáta, zpracuje 
tyto údaje Komora pro právní pomoc.

Máte také právo na přítomnost advokáta během výslechu. Pokud 
jste podezřelí ze závažného trestného činu, bude tato právní pomoc 
bezplatná. Pokud jste podezřelí z méně závažného trestného činu, 
náklady ponesete sami.

Upozorňujeme také, že:
•  pokud uvedete, že si právní pomoc od advokáta nepřejete, 

můžete si to kdykoli rozmyslet,
•  pokud uvedete, že chcete právní pomoc od advokáta, nesmí 

policie výslech zahájit, než si s advokátem promluvíte. Jediná 
výjimka připadá v úvahu, pokud je urgentně nutné zahájit výslech 
okamžitě, například v případě ohrožení života.

Mějte na paměti, že může jistou dobu trvat, než advokát dorazí. 
Zpravidla by se tak mělo stát do dvou hodin od okamžiku, kdy si 
policie jeho přítomnost vyžádala.

Co pro vás advokát může udělat před policejním výslechem?
Před pohovorem vám advokát může pomoci takto:
• vysvětlí, co obnáší trestný čin, z něhož jste podezřelí,
• poskytne vám právní poradenství,
• vysvětlí, jak probíhá policejní pohovor,
• vysvětlí, jaká práva a povinnosti máte během pohovoru,
•  kontaktuje vaši rodinu či zaměstnavatele a informuje je o vaší 

situaci, pokud si to přejete.

Policisté nebudou vaši konzultaci s advokátem poslouchat. Vše, o 
čem s advokátem mluvíte, je důvěrné. Váš advokát nesmí s policií, 
státním zástupcem a kýmkoli jiným hovořit o tom, o čem s vámi 
mluvil, ledaže mu dáte svolení. 

Co pro vás advokát může udělat během policejního výslechu?
•  Advokát může uvádět připomínky nebo klást vyslýchajícímu 

policistovi na začátku a na konci otázky.
•  Během výslechu můžete vy i váš advokát žádat o přestávky na 

poradu. Pokud to ale děláte příliš často, může vyslýchající 
policista odmítnout.

•  Pokud nerozumíte otázkám či připomínkám nebo pokud se 
během výslechu cítíte pod tlakem nebo nejste schopni v něm 
pokračovat ze zdravotních důvodů, může o tom váš advokát 
vyrozumět vyslýchajícího policistu.

Co pro vás advokát může udělat po policejním výslechu?
•  Po výslechu se vy i advokát můžete podívat na oficiální zápis a 

informovat policii, pokud v něm jsou nepřesnosti.
•  Advokát vás může navíc informovat o tom, jak můžete postupovat, 

pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o prodloužení vyšetřovací 
vazby.
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Co se stane po výslechu?

Po výslechu státní zástupce rozhodne, jak váš případ bude 
pokračovat. Státní zástupce může přijmout jedno z následujících 
řešení.

Zamítnutí obvinění
Obvinění je zamítnuto. To znamená, že nebudete stíháni. Zamítnutí 
obvinění může být spojeno s jistými podmínkami, které musíte 
dodržet.

Například vám může být zakázáno kontaktovat oběť a/nebo můžete 
být umístěni pod probační dohled se speciálními podmínkami. 
Pokud tyto podmínky nesplníte nebo se dopustíte dalšího trestného 
činu, můžete být stíhání i za případ, ve kterém bylo obvinění 
zamítnuto. 

Nařízení trestu
Pokud státní zástupce rozhodne, že jste vinní, může nařídit trest. 
Trest může zahrnovat pokutu nebo veřejně prospěšné práce. Může 
vám také být zakázáno řídit motorové vozidlo a/nebo mohou být 
uvalena opatření vztahující se k vašemu chování (například zákaz 
kontaktovat oběť nebo být v kontaktu s probační službou).
Pokud dostanete pokutu, můžete ji zaplatit rovnou na policejní 
stanici. Můžete tak ale učinit až poté, co jste měli příležitost poradit 
se advokátem. Pokud zaplatíte rovnou, znamená to, že váš případ je 
uzavřen. 

Pokud státní zástupce rozhodne, že vydá nařízení o trestu, které 
obnáší zákaz řízení nebo veřejně prospěšné práce, nejprve se bude 
konat slyšení s jeho přítomností. Před tímto slyšením se můžete 
poradit s advokátem a ten může být přítomen. V případě potřeby 
může být termín slyšení změněn, aby se jej mohl zúčastnit i váš 
advokát. Slyšení se může konat formou videokonference.

Mimosoudní vyrovnání
V jistých případech může státní zástupce nabídnout mimosoudní 
vyrovnání. Mimosoudní vyrovnání je spojeno s podmínkami. Pokud 
je splníte, vyhnete se dalšímu trestnímu stíhání. Mimosoudní 
vyrovnání může zahrnovat libovolné z těchto možností: platba jisté 
částky, platba odškodného oběti nebo ztráta vlastnického práva k 
předmětům, které zabavila policie. Pokud některou z těchto 
podmínek nesplníte ve stanovené lhůtě, bude se konat soud. 
Mimosoudní vyrovnání lze rovněž uhradit přímo na policejní 
stanici. Může to být praktické, pokud kupříkladu nemáte v 
Nizozemsku stálou či přechodnou adresu.

Soudní řízení
Státní zástupce se může rozhodnout, že váš případ postoupí soudu. 
V takovém případě dostanete předvolání od státního zastupitelství. 
Bude tam uveden trestný čin, z něhož jste obvinění, a datum a čas 
soudního řízení. 

Příjem korespondence digitálně přes mijn.overheid.nl
Můžete se rozhodnout, že veškerou korespondenci ohledně svého 
případu chcete od státního zastupitelství dostávat digitálně přes 
stránku nizozemské státní správy mijn.overheid.nl. Pokud chcete 
tuto korespondenci dostávat digitálně, přihlaste se k Berichtenbox 
na stránce mijn.overheid.nl pomocí svého DigiD, přejděte na 
„Instellingen“ (Nastavení) a zaškrtněte pole u „Openbaar Ministerie“ 
(Státní zastupitelství). 

Trestní rejstřík
Pokud přijmete nařízení o trestu či mimosoudní vyrovnání 
nabídnuté státním zástupcem, bude to zaneseno do trestního 
rejstříku, takže již nebude čistý. V důsledku toho je možné, že 
nedostanete osvědčení o dobrém chování (VOG), které se požaduje 
pro jistá pracovní místa či stáže. Advokát vás o tom může informo-
vat podrobněji. Na policejní stanici je také k dispozici leták, který 
tyto důsledky vysvětluje. Více informací o VOG obsahuje stránka 
www.justis.nl/producten/vog

http://www.justis.nl/producten/vog
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