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Pamatujte na svá práva při zadržení 
Práva v tomto oznámení jsou Vám garantována dle zákonů Anglie a Walesu a splňují Směrnici EU 

2012/13 o právech k informacím v trestním řízení. 

Souhrn Vašich práv na policejní stanici je zmíněn na této stránce 

Na dalších stránkách v odstavcích 1 až 11 je více informací. 

Všechny informace jsou v Zákoníku policie v postupu C. 

1. Sdělte policii, jestli chcete právního zástupce, který by Vám pomohl při Vašem 
pobytu na policejní stanici. Toto je zdarma. 

2. Sdělte policii, jestli chcete informovat někoho o tom, kde jste. Toto je 
zdarma. 

3. Sdělte policii, jestli chcete nahlédnout do jejich pravidel – nazývají se 
Zákoník (The Codes of Practice). 

4. Sdělte policii, jestli potřebujete lékařskou pomoc. Sdělte policii, jestli jste 
nemocný/á nebo jestli jste zraněn/a. Lékařská pomoc je zdarma. 

5. V případě, že jsou Vám kladeny dotazy ohledně trestného činu, z kterého jste 
podezřelý/á, nemusíte na to odpovídat. Nicméně může to poškodit Vaši 
obhajobu, pokud při výslechu nezmíníte něco, o co se budete později opírat u 
soudu.  Cokoliv zmíníte, bude považováno za důkaz. 

6. Policie Vás musí informovat ohledně trestného činu, o kterém se 
domnívají že jste spáchal/a a ohledně důvodu Vašeho zatčení a zadržení. 

7. Policie Vás nebo Vašeho právního zástupce musí nechat nahlédnout do 
záznamů a dokumentů ohledně důvodu, proč jste byl/a zatčen/a a jste 
zadržen/a a ohledně času stráveného na policejní stanici.  

8. V případě, že potřebujete tlumočníka, policie Vám jej musí zajistit. Můžete 
si rovněž nechat přeložit určité dokumenty. Toto je zdarma.  

9. Sdělte policii, v případě, že nejste Britským občanem, že byste chtěl/a 
kontaktovat Vaši ambasádu nebo konzulát nebo ji chcete informovat o 
Vašem zadržení. Toto je zdarma. 

10. Policie Vás musí informovat o tom, na jak dlouho Vás mohou zadržet.  

11. V případě, že jste obviněn/a a Váš případ bude řešit soud, Vy nebo Váš právní 
zástupce bude mít právo nahlédnout do důkazného materiálu státního 
zastupitelství před tím, než dojde k soudnímu jednání. 

V případě, že nerozumíte některému z těchto práv, informujte policistu v cele 
předběžného zadržení 

 

                                      
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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Přečtěte si další informace za souhrnem ohledně toho, jak k Vám policie má 
přistupovat a jak se má o Vás postarat  

 

Tato verze Oznámení o právech a nárocích má účinnost od  21 Srpen 2019
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Prosím ponechte si tyto informace a přečtěte si je co nejdříve. Pomohou Vám činit 
rozhodnutí při Vašem zadržení na policejní stanici. 

1. Získání právního zástupce, který Vám pomůže 

• Právní zástupce Vám může pomoci a poradit Vám ohledně zákonů. 

• Když požádáte o právního zástupce, nebude to vypadat, že jste se 
dopustili něčeho špatného. 

• Policista předběžného zadržení se Vás musí zeptat, zda chcete právní 
poradenství.  Toto je zdarma. 

• Policie Vás musí nechat promluvit si s právním zástupcem kdykoliv, ve 
dne či v noci, při Vašem zadržení na policejní stanici.  

• V případě, že požádáte o právní poradenství, policie Vám běžně nebude 
moci klást otázky před tím, než budete mít šanci promluvit si s právním 
zástupcem. Když se Vás policie bude ptát na otázky, můžete požádat 
právního zástupce, aby byl ve stejné místnosti s Vámi. 

• V případě, že sdělíte policii, že nechcete právní poradenství, ale potom 
změníte názor, požádejte policistu předběžného zadržení, který Vám 
pomůže kontaktovat právního zástupce.  

• V případě, že právní zástupce nepřijde nebo Vás nebude na policejní 
stanici kontaktovat nebo budete chtít mluvit s právním zástupcem znovu, 
požádejte policii, abyste s obhájcem mohli mluvit znovu.   

Právní poradenství zdarma ohledně méně závažných záležitostí: 

• V některých případech zahrnujících méně závažné záležitosti, je právní 
poradenství zdarma limitováno na poradenství po telefonu od 
kvalifikovaných poradců služby obhajoby v trestních záležitostech 
(Criminal Defence Service (CDS) Direct), až na omezené výjimky, kdy 
právní zástupce přijde na policejní stanici v těchto případech: 

 Policie se Vás chce zeptat na otázky ohledně trestného činu nebo 

provést identifikační postup očitého svědka. 

 Potřebujete pomoc od “příslušné dospělé osoby”.  Viz “Jedinci, kteří 

potřebují pomoc”. 

 Nejste schopen/a komunikovat po telefonu nebo 

 Nařknete policii ze závažného porušení předpisů. 

Když právní poradenství není limitováno na telefonické poradenství 
služby CDS Direct: 

• Můžete požádat o to, abyste si promluvil/a s právním zástupcem, kterého 
znáte a nebudete muset platit za jejich služby jestliže provozují právní 
poradenství. V případě, že žádného právního zástupce neznáte nebo 
právní zástupce, kterého znáte, nemůžete kontaktovat, můžete si 
promluvit s právním zástupcem, který má službu (ex offo). Toto je zdarma. 

• Právní zástupce, který má službu nemá nic společného s policií. 
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Pro sjednání právního poradenství zdarma: 

• Policie bude kontaktovat call centrum Defence Solicitor Call Centre 
(DSCC).  DSCC zařídí právní poradenství buď z organizace CDS Direct, 
od právního zástupce, o kterého jste požádal/a nebo od právního 
zástupce, který má službu. 

• DSCC a CDS Direct jsou nezávislé služby zodpovědné za zařízení 
právního poradenství zdarma a nemají nic společného s policií.  

 V případě, že si chcete právní poradenství zaplatit: 

• V každém případě si můžete právní poradenství zaplatit, pokud chcete. 

• V případě, že právní poradenství zdarma je limitováno na poradenství po 
telefonu od CDS Direct, můžete si stále moci promluvit po telefonu s 
právním zástupcem, kterého si vyberete, ale nebudou zaplaceni 
organizací legal aid a mohou Vás požádat o zaplacení za jejich služby. 
DSCC bude kontaktovat Vašeho vlastního právního zástupce ve Vašem 
zastoupení. 

• Máte nárok si promluvit v soukromí s Vašim vybraným právním zástupcem 
po telefonu nebo může přijít za Vámi na policejní stanici. 

• V případě, že Vámi vybraný právní zástupce není k zastižení, policie může 
stále zatelefonovat DSCC pro získání právního poradenství zdarma ze 
strany právního zástupce, který má službu. 

2. Informování nějaké osoby o tom, že jste na policejní 

stanici 

• Můžete požádat policii, aby kontaktovala někoho, kdo potřebuje vědět, že 
jste na policejní stanici. Toto je zdarma. 

• Budou někoho kontaktovat co nejdříve. 

3. Nahlédnutí do Zákoníku 

• Zákoník obsahuje pravidla, která vás budou informovat o tom, co policie 
může a co nesmí při Vašem zadržení na policejní stanici. Zahrnují 
informace ohledně souhrnu práv v tomto oznámení.  

• Policie Vás nechá pročíst Zákoník, ale nemůžete to činit v případě, že to 
zdržuje policejní vyšetřování zda jste porušil/a zákon.  

• V případě, že si chcete přečíst Zákoník, informujte policistu předběžného 
zadržení.  
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4. Přístup ke zdravotní péči v případě, že vám není 

dobře nebo jste zraněn/a 

• Informujte policii v případě, že jste nemocný/á nebo potřebujete léky nebo 
jste byli zraněn/a.  Zatelefonují lékaři či zdravotní sestře nebo jinému 
zdravotníkovi a toto je zdarma. 

• Může Vám být umožněno užít vlastní léky, ale policie to bude muset 
nejprve zkontrolovat.  Obecně Vás nejdříve vyšetří zdravotní sestra, ale 
policie pošle pro lékaře v případě, že jej potřebujete. Můžete požádat o 
vyšetření dalším lékařem, ale budete to možná muset hradit. 

5. Právo nevypovídat 

V případě, že Vám jsou kladeny dotazy ohledně trestného činu, z kterého jste 
podezřelý/á, nemusíte vypovídat. 

Nicméně může to uškodit Vaší obhajobě, pokud při výslechu nezmíníte něco, o 
co se později  budete opírat u soudu. 

  Cokoliv zmíníte, může být považováno za důkaz. 

6. Informace o trestném činu, z kterého jste podezřelý/á, 

že jste jej spáchal/a a informace o tom, proč jste byl/a 

zatčen/a a proč jste zadržen/a 

• Policie Vás musí informovat o charakteru trestného činu, o kterém se 
domnívají, že jste spáchal/a. Toto zahrnuje informace o tom, kdy a kde si 
myslí, že byl spáchán.  

• Policie Vám musí sdělit, proč si myslí, že jste trestný čin spáchal/a a proč 
se domnívají, že Vás museli zatknout.  

• Na policejní stanici Vám musí policie sdělit, z jakého důvodu se domnívají, 
že musíte být zadržen/a. 

• Předtím, než se Vás zeptají na otázky ohledně trestného činu Vám a 
Vašemu právnímu zástupci musí policie dát dostatek informací ohledně 
toho, co se policie domnívá, že jste spáchal/a, abyste se mohl/a bránit, 
ale ne tehdy, kdy by to narušilo policejní vyšetřování. 

• To se týká jakýchkoliv dalších trestných činů, o kterých se policie 
domnívá, že jste spáchal/a. 

7. Nahlížení do záznamů a dokumentů ohledně Vašeho 

zatčení a zadržení 

• V případě, že jste zadržen/a na policejní stanici, policie musí: 
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 Zaznamenat v záznamu zadržení důvod pro Vaše zatčení a z jakého 
důvodu se domnívají, že mate být zadržen/a. 

 Nechat Vás a Vašeho právního zástupce nahlédnout do těchto 
záznamů.  Policista předběžného zadržení toto zařídí. 

• To se týká jakýchkoliv dalších trestných činů o kterých se policie domnívá, 
že jste spáchal/a. 

• Policie Vám nebo Vašemu právnímu zástupci musí umožnit přístup k 
dokumentům a materiálům důležitým k efektivnímu vznesení námitek v 
souvislosti s pravomocností Vašeho zatčení a zadržení.   
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8. Získání tlumočníka a překladů určitých dokumentů s 

cílem pomoci Vám 

• V případě, že nehovoříte nebo nerozumíte anglicky, policie zařídí někoho, 
kdo mluví Vašim jazykem a pomůže Vám. Toto je zdarma. 

• Jestliže jste neslyšící nebo máte potíže s mluvením, policie Vám zařídí 
anglického znakového tlumočníka, který Vám pomůže. Toto je zdarma.  

• V případě, že nemluvíte nebo nerozumíte anglicky, policie sežene 
tlumočníka, který Vám řekne, z jakého důvodu jste byl zadržen/a. Toto 
musí být učiněno pokaždé, kdy je učiněno rozhodnutí nadále Vás držet ve 
vazbě.   

• Po každém rozhodnutí držet Vás ve vazbě a poté, co jste byl/a obviněn/a 
z trestného činu, policie Vám musí rovněž předat záznam ve Vašem 
rodném jazyku ohledně toho, proč jste zadržen/a a z jakých trestných činů 
jste byl/a obviněn/a, aniž by existovaly nějaké důvody Vás nedržet. Tyto 
zahrnují: 

 Jestliže se rozhodnete, že nepotřebujete záznam k Vaší obhajobě, 
protože rozumíte tomu, co se děje a následkům toho, že nemáte 
tento záznam a měl/a jste příležitost požádat právního zástupce o 
pomoc s rozhodnutím. Musíte rovněž předat písemný souhlas.  

 V případě, že ústní překlad nebo souhrn prostřednictvím tlumočníka 
místo písemného překladu, by stačil, abyste se obhájil/a a plně 
porozuměl/a, co se děje. Policista předběžného zadržení to musí 
také povolit. 

• Když vám policie bude klást otázky a nebude je nahrávat, tlumočník si 
učiní záznam otázek a odpovědí ve Vašem jazyce.  Budete moci záznam 
zkontrolovat předtím než jej podepíšete jako pravdivý záznam. 

• V případě, že chcete učinit policii prohlášení, tlumočník udělá kopii tohoto 
prohlášení ve Vašem jazyce, abyste si je mohl/a zkontrolovat a podepsat 
jako správné. 

• Rovněž máte nárok na překlad tohoto prohlášení. V případě, že překlad 
není k dispozici, musí Vám být sděleny tyto informace prostřednictvím 
tlumočníka a musíte obdržet překlad bez zbytečného prodlení. 

9. Kontaktování Vaší ambasády nebo konzulátu 

Jestliže nejste Britským občanem, můžete policii požádat, aby kontaktovala 
Vaši nejvyšší komisi, ambasádu nebo konzulát, abyste jim sdělil/a, kde jste a 
proč jste na policejní stanici. Rovněž Vás mohou navštívit osobně nebo Vám 
zařídit právního zástupce, který vás navštíví. 



 

8 

10. Jak dlouho můžete být zadržen/a 

• Normálně můžete být zadržen/a až na 24 hodin bez toho, abyste byl/a 
obviněn/a. Tato doba může být delší, ale jen pokud by trestný čin mohl být 
souzen soudcem a porotou u Korunního soudu a policejní náčelník nebo 
soud toto umožní. Po 36 hodinách, pouze pokud soud umožní policii Vás 
zadržet delší dobu bez toho, abyste byl/a obviněn/a. 

• Policejní náčelník musí pravidelně nahlížet do Vašeho případu, aby 
potvrdil, zda můžete být stále ještě držen/a na policejní stanici.  Toto se 
nazývá prověrka a policista je prověřující policista.  Když nejste v dobrém 
zdravotním stavu, máte právo se k tomuto rozhodnutí vyjádřit písemně 
nebo tak, že to sdělíte prověřujícímu policistovi osobně nebo přes televizní 
připojení.  Váš právní zástupce má rovněž právo se vyjádřit ohledně tohoto 
ve Vašem zastoupení. 

• V případě, že vás policista nepropustí, musí Vám být sdělen důvod a 
důvod musí být zaznamenán ve Vašem vazebním záznamu.  

• V případě, že Vaše zadržení není nutné, musíte být propuštěn/a. Jestli 
Vám policie sdělá, že Vás chtějí nadále vyšetřovat v souvislosti s trestným 
činem,  budete propuštěn/a buď na kauci nebo bey kauce. V případě, že 
budete propuštěn/a na kauci, musí Vám být předáno písemné oznámení 
se  sdělením, že se musíte vrátit na policejní stanici a dodržet jakékoliv 
podmínky, které se budou týkat propuštění na kauci.  

• Když policie chce požádat soud o prodloužení Vašeho zadržení: 

 Musíte být přiveden/a k soudu na soudní jednání aniž by bylo 
nastaveno televizní spojení tak, že můžete vidět a slyšet jedince v 
soudní síni a oni mohou vidět a slyšet Vás. 

 Televizní spojení nemůže být nastaveno aniž by policista 
předběžného zadržení uznal, že Vás právní zástupce o jeho použití 
informoval a Vy jste s tím souhlasil/a.   

 Musí Vám být předána kopie informací, které informují soud ohledně 
důkazů a důvodu, z jakého Vás policie držela ve vazbě.  

 Máto právo mít při soudním jednání u soudu právního zástupce. 

 Policie Vás bude moci držet ve vazbě pouze pokud se bude soud 
domnívat, že je to nutné a v případě, že policie vyšetřuje Váš případ 
řádně a bez zbytečných proluk.  

• V případě, že má policie dostatek důkazů Vás poslat k soudu, můžete být 
obviněn/a na policejní stanici nebo poštou, abyste se dostavil/a k soudu k 
soudnímu procesu.  

11. Přístup k důkazům v případě, že Váš případ bude 

postoupen soudu 

• V případě, že budete obviněn/a z trestného činu, Vy nebo Váš právní 
zástupce musí mít možnost nahlédnout do důkazných materiálů ohledně 
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Vaší osoby, stejně jako důkazných materiálů, které mohou pomoci Vaší 
obhajobě.  Toto musí být učiněno před zahájením soudního procesu. 
Policie a Státní zastupitelství musí toto zařídit a poskytnout přístup k 
příslušným dokumentům a materiálům. 
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Další záležitosti, které byste měl/a vědět ohledně 
pobytu na policejní stanici 

Jak by k Vám mělo být přistupováno a jak by se o Vás 

měli starat 

Tyto poznámky Vám sdělují, co můžete očekávat při zadržení na policejní stanici. K 

získání dalších informací, požádejte, abyste mohl/a nahlédnout do Zákoníku. Ten 

obsahuje informace, kde získat informace ohledně každé z těchto záležitostí. 

Požádejte policistu předběžného zadržení v případě, že máte nějaké otázky.  

Jedinci, kteří potřebují pomoc 

• V případě, že jste mladší 18-ti let nebo jste zranitelný/á, například když máte 
poruchy učení nebo duševní poruchu, pak máte právo mít někoho, kdo bude s 
Vámi, když bude policie činit určité věci. Tato osoba je nazývána “příslušná 
dospělá osoba” a bude jim předán tento výtisk oznámení. 

• Váš příslušný dospělý Vám pomůže porozumět, co se děje a bude se starat o 
Vaše zájmy. On nebo ona musí být s Vámi když Vás policie bude informovat o 
Vašich právech a sdělí Vám, proč jste zadržen/a na policejní stanici. On nebo ona 
musí rovněž být s Vámi když Vám policie bude číst policejní poučení.   

• Vaše příslušná dospělá osoba může rovněž ve Vašem zastoupení požádat o 
právního zástupce. 

• Můžete si promluvit s Vašim právním zástupcem bez přítomnosti Vaší příslušné 
dospělé osoby, pokud chcete. 

• Policie může rovněž potřebovat učinit jednu z věcí na seznamu níže při Vašem 
zadržení na policejní stanici. Aniž by existovaly zvláštní důvody, Váš příslušný 
dospělý musí být s Vámi po celou dobu v případě, že policie bude činit něco z 
následujícího: 

 Provádět s Vámi výslech nebo žádat, abyste podepsal/a písemné 

prohlášení nebo policejní záznamy. 

 Svlékat více horních vrstev oblečení při ohledávání Vaší osoby. 

 Při odebírání otisků prstů, fotografování nebo odebírání vzorku DNA nebo 

jiného vzorku. 

 Při provádění čehokoliv, co se týká identifikačního postupu svědků. 

• Vaše příslušná dospělá osoba by měla mít šanci být Vám k dispozici buď osobně 
nebo po telefonu a pomoci Vám když policie prověřuje Váš případ, aby viděla, zda 
je nutné Vás nadále zadržet. 

• V případě, že Vaše příslušná dospělá osoba je k dispozici, musí být přítomna, 
když Vám policie bude sdělovat obvinění z trestného činu. 
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Získání informací ohledně zadržení na policejní stanici 

• Všechno, co se s Vámi bude dít na policejní stanici bude zaznamenáno. Nazývá 
se to vazební záznam. 

• Když opustíte policejní stanici, Vy, Váš právní zástupce nebo Váš příslušný 
dospělý může požádat o kopii vazebního záznamu. Policie Vám musí předat kopii 
Vašeho vazebního záznamu co nejdříve.  

• Můžete požádat policii o kopii vazebního záznamu až do 12. měsíců po 
propuštění z policejní stanice. 

Zajištění kontaktu 

• Stejně jako budete mít možnost si promluvit s právním zástupcem a informovat 
jakoukoliv osobu o Vašem zadržení, bude Vám běžně umožněno učinit jeden 
telefonní hovor. 

• Požádejte policii v případě, že byste si rád/a zatelefonoval/a. 

• Můžete rovněž požádat o propisku a papír. 

• Může Vám být umožněno přijímat návštěvy, ale vazební policista toto může 
zamítnout. 

Vaše cela 

• V případě, že je to možné, měl/a byste být v cele o samotě. 

• Měla by být čistá, teplá a osvětlená. 

• Vaše ložní prádlo by mělo být čisté a v pořádku. 

• Musí Vám být umožněno používat toaletu a mít možnost se umýt 

 

Personal needs – health, hygiene and welfare 

• Musí vám být poskytnuta možnost hovořit soukromě se zaměstnancem vazby o 
jakýchkoli osobních potřebách týkajících se vašeho zdraví, hygieny, spokojenosti 
a dobrých podmínek, které by vás mohly během zadržení ovlivnit nebo se vás 
týkat. 

 

• Policie zařídí poskytnutí produktů, které jsou považovány za nezbytné pro splnění 
vašich potřeb. Pokud si přejete, může být osoba, se kterou mluvíte, stejného 
pohlaví jako vy. 
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• Pokud jste žena ve věku 18 a více let, musí vám být nabídnuto, zda během 
zadržení požadujete nebo pravděpodobně budete potřebovat jakékoli 
menstruační přípravky, a musí vám být sděleno, že: 

 produkty budou poskytovány zdarma; 

 náhradní produkty jsou k dispozici; a 

 produkty mohou být dodány vaší rodinou nebo přáteli na jejich náklady, pokud 
s tím zaměstnanec vazby souhlasí. 

 

• Jste-li dívka do 18 let,  zaměstnanec vazby zajistí, aby na policejní stanici byla k 
dispozici žena, která se o vás postará a zeptá se na vaše osobní potřeby a 
menstruační produkty. 

Oblečení 

V případě, že jsou Vám odebrány Vaše vlastní věci, policie Vám musí poskytnout 

náhradní formu oblečení. 

Jídlo a pití 

Musí Vám být nabídnuto jídlo třikrát denně spolu s nápoji. Můžete rovněž dostat 

nápoje mezi jídly. 

Pohyb 

V případě, že je to možné, měl by Vám být umožněn každý den pobyt na čerstvém 

vzduchu.  

Když Vás policie vyšetřuje 

• Místnost by měla být čistá, teplá a osvětlená. 

• Nemusíte vstávat. 

• Policisté by Vám měli říct jak se jmenují a jejich hodnost. 

• Měli byste mít přestávku v normálních časech na jídlo a přestávku na pití po 
přibližně každých dvou hodinách. 

• Měl by Vám být umožněn odpočinek minimálně 8 hodin v průběhu 24 hodin při 
Vašem zadržení ve vazbě. 

Náboženské potřeby  

Informujte policii, v případě, že potřebujete něco, co Vám pomůže praktikovat Vaše 

náboženství při pobytu na policejní stanici. Mohou být poskytnuty náboženské knihy a 

další předměty dle potřeby.  
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Období, kdy normální pravidla jsou jiná 

Získání právního zástupce, který Vám pomůže 

Existují některá speciální období, kdy se Vás policie musí ptát na otázky 

předtím, než jste si pormluvil/a s právním zástupcem. Informace ohledně těchto 

speciálních období jsou stanoveny v zákoníku. Tam je sděleno, co policie může 

a co nesmí učinit při Vašem zadržení na policejní stanici. V případě, že chcete 

nahlédnout do informací, jsou v odstavci 6.6 Zákoníku C Zákoníku postupů. 

Existuje jedno speciální období, kdy Vám policie neumožní mluvit s právním 

zástupcem, kterého jste si vybral/a. V případě, že se to stane, musí Vám být 

umožněno vybrat si jiného právního zástupce. V případě, že chcete nahlédnout do 

těchto informací, jsou v příloze B Zákoníku postupů. 

Informování někoho o tom, že jste na policejní stanici 

Existují některá speciální období, kdy Vám policie neumožní kontakt s nikým. 

Informace ohledně těchto speciálních období jsou v Zákoníku postupů. V případě, 

že chcete nahlédnout do informací, jsou v příloze B Zákoníku C Zákoníku 

postupů. 

Řízení v podnapilém stavu a trestné činy řízení motorových vozidel pod 

vlivem drog 

V případě, že jste zatčen/a ohledně trestných činů řízení v podnapilém stavu nebo 

ohledně trestného činu řízení pod vlivem drog, máte právo si promluvit s právním 

zástupcem. Toto právo neznamená, že můžete odmítnout poskytnout policii 

dechovou zkoušku, krevní test nebo test moči dokonce i když jste si ještě 

nepromluvil/a s Vaším právním zástupcem.   
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Zadržení v souvislosti se Zákonem o duševním zdraví z 

roku 1983 

Policie Vás rovněž může zadržet na policejní stanici ohledně hodnocení v souladu 

se Zákonem o duševním zdraví v případě, že je vám 18 let nebo více a protože 

existuje riziko, že vaše chování způsobí vážné zranění nebo úmrtí Vám nebo 

jiným, když nemůže být očekáváno, že byste mohl/a být zadržen/a někde jinde.  V 

případě, že jste byl/a zadržen/a v souvislosti se Zákonem o duševním zdraví, 

neznamená to, že jste byl/a zatčen/a ohledně trestného činu. 

Znamená to, že policie Vám musí zařídit, aby Vás vyšetřil lékař a ověřený 

zdravotník z oboru duševního zdraví, který provede hodnocení. Musíte být 

ohodnocen/a během 24 hodin od Vašeho příchodu nebo od Vašeho zadržení na 

policejní stanici, ale policie se pokusí toto zařídit co nejdříve. Na policejní stanici 

může být  doba 24 hodin ohledně hodnocení prodloužena na dalších 12 hodin v 

případě, že se lékař bude domnívat, že je to nutné a v případě, že nejvyšší 

policista dá k tomuto svolení.  Během tohoto času Vás policie může převést do 

vhodnějšího místa, aby umožnila provedení hodnocení. 

V průběhu doby, kdy čekáte na to, abyste byl/a ohodnocen/a, policie může zařídit, 

aby Vás vyšetřil ověřený zdravotník. Tento nemůže provést hodnocení, ale může 

Vám pomoci s dalšími zdravotními problémy, které můžete mít a může pomoci 

vysvětlit, co toto hodnocení znamená.   
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Nezávislé návštěvy ve vazbě 

Toto jsou členové běžné komunity, kterým je umožněn vstup na policejní stanice bez 

ohlášení. Jsou známí jako nezávislí návštěvníci vazby a pracují jako dobrovolníci, aby 

zajistili, že k zadrženým jedincům je řádně přistupováno a mají přístup ke svým 

právům.  

Nemáte právo vidět se s nezávislým návštěvníkem vazby nebo požádat o to, aby Vás 

navštívil, ale návštěvník může požádat o to, aby viděl vás. V případě, že nezávislý 

návštěvník vazby Vás navštíví při Vašem zadržení, budou jednat nezávisle na policii, 

aby zajistili, že jste v pořádku a Vaše práva jsou zachována.  Nicméně, nemusíte s 

nimi mluvit, pokud si to nepřejete.  

Jak podat stížnost 

V případě, že chcete podat stížnost ohledně způsobu, jakým je k Vám přistupováno, 

požádejte o to, abyste si mohl/a promluvit s policistou, který je inspektor nebo má 

vyšší šarži.  Po Vašem propuštění můžete rovněž učinit stížnost na jakékoliv policejní 

stanici nezávislé organizaci Independent Office for Police Conduct (IOPC) nebo 

prostřednictvím právního zástupce nebo Vašeho člena parlamentu ve Vašem 

zastoupení. 


