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Zákon o terorismu z roku 2000 (Terrorism Act 2000) 
Pamatujte, jaká jsou vaše práva po dobu zadržení  

Práva v této vyhlášce jsou vám zaručena podle zákona Anglie a Walesu a jsou v souladu se 
Směrnicí EU 2012/13 o právu na informace v trestním řízení. 

Na této stránce jsou shrnuta vaše práva během pobytu na policejní stanici. 

Více informací najdete v odstavcích 1 až 11 na dalších stránkách. 

Úplné informace najdete v Policejním řádu, tzv. Code of Practice H. 

1. Sdělte policii, pokud si během pobytu na policejní stanici žádáte pomoc právního 
zástupce. Je to zdarma. 

2. Sdělte policii, pokud si přejete někomu sdělit, kde jste. Je to zdarma 

3. Sdělte policii, pokud chcete nahlédnout do jejich Policejního řádu – tzv. Code of 
Practice. 

4. Sdělte policii, pokud potřebujete lékařskou pomoc. Sdělte policii, pokud se 
necítíte dobře nebo jste zranění. Lékařská pomoc je bezplatná.  

5. Pokud vám budou kladeny otázky ohledně podezření z účasti na spáchání, přípravě 
nebo podněcování teroristického činu, nemusíte na ně odpovídat. Může to ovšem 
poškodit vaši obhajobu, pokud se při dotazování nezmíníte o něčem, co byste 
později u soudu uvedli ve svůj prospěch. Vše, co řeknete, může být použito u soudu 
jako důkaz.  

6. Policie vám musí sdělit povahu vaší údajné účasti na spáchání, přípravě nebo 
podněcování teroristického činu a důvod, proč jste byli zatčeni a proč jste zadrženi. 

7. Policie vám musí umožnit nahlédnout do záznamů a dokumentů o tom, proč 
jste byli zatčeni a proč jste zadrženi a o průběhu vašeho pobytu na policejní 
stanici. 

8. Pokud potřebujete tlumočníka, policie je povinna vám jej obstarat. Je možné si 
také nechat přeložit některé dokumenty. Je to zdarma. 

9. Sdělte policii, pokud nejste britské státní příslušnosti a chcete kontaktovat svou 
ambasádu nebo konzulát nebo pokud chcete, aby jim bylo sděleno, že jste byli 
zadrženi. Je to zdarma. 

10. Policie je povinna vám sdělit, jak dlouho vás budou zadržovat ve vazbě. 

11. Pokud budete obžalováni z trestného činu a váš případ půjde k soudu, vy a váš 
právní zástupce budete mít před soudním jednáním právo vidět důkazy 
obžaloby. 

Pokud vám není něco o těchto právech jasné, sdělte to personálu vyšetřovací vazby. 

                                      
 

Více informací o tom, jak by s vámi měla policie jednat a starat se o vás, viz stránky 
následující po tomto shrnutí.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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Tato verze Vyhlášky o právech a nárocích vstoupí v platnost 21 Srpen 2019
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Tyto informace si, prosím, ponechte a přečtěte si je co nejdříve.  Pomůže vám to 
při rozhodování během pobytu na policejní stanici. 

1. Zajištění pomoci právního zástupce 

• Právní zástupce vám může pomoci a poradit vám ohledně příslušných 
zákonů.  

• To, že požádáte o rozhovor s právním zástupcem, ještě neznamená, že jste 
se něčím provinili. 

• Policejní personál vyšetřovací vazby má povinnost se vás zeptat, zda 
požadujete právní pomoc. Je to zdarma. 

• Policie vám musí kdykoli během vašeho pobytu na policejní stanici umožnit 
promluvit si s právním zástupcem, a to ve dne i v noci. 

• Pokud požádáte o právní pomoc, policie vám zpravidla nesmí klást otázky, 
dokud nebudete mít šanci promluvit si s právním zástupcem. Když vám 
policie položí nějaké otázky, můžete požádat, aby byl s vámi v místnosti 
přítomen právní zástupce.  

• Pokud nejdříve řeknete policii, že nechcete právní pomoc, ale později si to 
rozmyslíte, sdělte to policejnímu personálu vyšetřovací vazby, který vám 
pomůže právního zástupce zkontaktovat. 

• Pokud se právní zástupce nedostaví nebo vás nekontaktuje na policejní 
stanici nebo si musíte s právním zástupcem znovu promluvit, požádejte 
policii, aby jej znovu kontaktovala. 

• Můžete požádat o rozhovor s právním zástupcem, kterého znáte, a pokud 
pracuje na případech v rámci státem hrazené právní pomoci, nebudete za 
něj muset platit. Pokud žádného právního zástupce neznáte nebo se 
nemůžete zkontaktovat s právním zástupcem, kterého znáte, můžete si 
promluvit s právníkem konajícím službu. Je to zdarma.  

• Právník konající službu nemá s policií nic společného. 

Jak si obstarat bezplatnou právní pomoc 

• Policie zavolá na telefonní centrum obhájců tzv. Defence Solicitor Call 
Centre (DSCC).  DSCC vám zajistí právní pomoc od právního zástupce, o 
kterého jste požádali, nebo od služebního právníka. 

• DSCC je nezávislá služba, jejímž úkolem je zajišťovat bezplatnou právní 
pomoc a nemá s policií nic společného.  

Pokud si chcete sami zaplatit za právní pomoc: 

• Pokud chcete, můžete za právní pomoc zaplatit ve všech případech. 

• DSCC zkontaktuje vašeho právního zástupce za vás. 

• Máte nárok na soukromou telefonickou konzultaci se svým zvoleným 
právním zástupcem nebo se  může rozhodnout za vámi přijít na policejní 
stanici. 

• V případě, že není možné kontaktovat právního zástupce, kterého jste si 
zvolili, policie může zavolat na DSCC a zajistit vám bezplatnou právní 
pomoc od právníka konajícího službu. 
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2. Jak sdělit někomu, že jste na policejní stanici 

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

• Policie uvědomí vaším jménem tuto osobu, co nejdříve to bude možné. 

3. Pokud chcete nahlédnout do Policejního řádu (Code 

of Practice) 

• Policejní řád obsahuje pravidla o tom, co policie smí a nesmí činit během 
vašeho pobytu na policejní stanici. Zahrnují informace o právech shrnutých 
v této vyhlášce. 

• Policie vás nechá přečíst si tento Policejní řád, ale nebudete si jej moci 
přečíst, pokud to bude zdržovat policii při zjišťování toho, zda jste porušili 
zákon. 

• Pokud si chcete Policejní řád přečíst, řekněte to policejnímu personálu 
vyšetřovací vazby. 

4. Jak získat lékařskou pomoc, když vám není dobře 

nebo když jste zranění  

• Sdělte policii, pokud se necítíte dobře nebo jste měli nějaký úraz. Zavolají 
vám lékaře nebo zdravotní sestru nebo jiného zdravotníka. Je to zdarma. 

• Budete si pravděpodobně moci vzít své léky, ale policie je musí nejdříve 
ověřit. Nejprve vás zpravidla prohlédne zdravotní sestra, ale pokud to bude 
potřeba, policie zavolá lékaře. Můžete si vyžádat konzultaci s jiným 
lékařem, ale je možné, že to budete muset uhradit. 

5. Právo mlčet 

Pokud vám budou kladeny otázky ohledně podezření z účasti na spáchání, 
přípravě nebo podněcování teroristického činu, nemusíte na ně odpovídat. 

Může to ovšem poškodit vaši obhajobu, pokud se při dotazování nezmíníte o 
něčem, co byste později u soudu uvedli ve svůj prospěch.  

Vše, co řeknete, může být použito u soudu jako důkaz. 

6. Informace o tom, proč jste byli zatčeni a zadrženi  

• Policie vám musí poskytnout dostatečné informace, abyste pochopili, proč 
jste byli zatčeni a proč jste podezřelí z účasti na spáchání, přípravě nebo 
podněcování terorismu. 

• Na policejní stanici vám policie musí sdělit, proč se domnívají, že musíte 
být zadrženi. 
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• Dříve než vám policie začne klást otázky ohledně podezření z  účasti na 
terorismu, musí dát vám nebo vašemu právnímu zástupci dostatek 
informací o tom, co jste podle nich udělali, abyste měli možnost se 
obhajovat, ale tak, aby to nenarušilo policejního vyšetřování. 

• To se vztahuje na všechny ostatní trestné činy, z kterých vás policie 
podezřívá. 

7. Nahlédnutí do záznamů a dokumentů týkajících se 

vašeho zatčení a zadržení 

• Když jste zadrženi na policejní stanici, policie musí: 

 Pořídit záznam o vašem zadržení ve vazbě, důvod a nutnost vašeho 
zatčení a to, proč si myslí, že musíte být zadrženi. 

 Umožnit vám a vašemu právnímu zástupci nahlédnout do těchto 
záznamů. Zařídí to policejní personál vyšetřovací vazby. 

• Policie musí vám nebo vašemu právnímu zástupci umožnit přístup 
k dokumentům a materiálům nezbytným k efektivnímu zpochybnění 
zákonnosti vašeho zatčení a zadržení. 

8. Jak zajistit pomoc tlumočníka a překlad určitých 

dokumentů  

• V případě, že nemluvíte nebo nerozumíte anglicky, policie vám zajistí 
někoho, kdo mluví vaším jazykem, aby vám pomohl. Je to zdarma. 

• Pokud nedoslýcháte nebo máte problémy s mluvením, policie vám zajistí 
tlumočníka v britské znakové řeči, aby vám pomohl. Je to zdarma. 

• Pokud nemluvíte nebo nerozumíte anglicky, policie vám zajistí tlumočníka, 
který vám sdělí, proč vás zadržují. To musí udělat při každém rozhodnutí 
ponechat vás ve vazbě. 

• Po každém rozhodnutí ponechat vás ve vazbě a poté, co jste byli 
obžalováni z trestného činu, vám musí policie také poskytnout záznam ve 
vašem jazyce s tím, proč jste zadrženi, a s vysvětlením trestného činu, 
z kterého jste byli obžalováni, pokud neexistují mimořádné důvody, proč to 
neudělat. K těmto důvodům patří: 

 Pokud se rozhodnete, že nepotřebujete záznam ke své obhajobě, 
protože plně chápete, co se děje a následky plynoucí z toho, že 
záznam nemáte k dispozici, a měli jste možnost poradit se s právním 
zástupcem ohledně svého rozhodnutí. Musíte dát k tomu také 
písemný souhlas. 

 Pokud vám k obhajobě a plnému pochopení toho, co se děje, místo 
písemného překladu stačí ústní tlumočení nebo shrnutí 
prostřednictvím tlumočníka. Musí to rovněž schválit vazební 
personál. 
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• Když vám policie bude klást otázky a nepořídí zvukový záznam, tlumočník 
zaznamená otázky a odpovědi ve vašem jazyce. Před podepsáním si 
budete moci zkontrolovat správnost tohoto záznamu.  

• Pokud budete chtít poskytnout policii výpověď, tlumočník pořídí kopii vaší 
výpovědi ve vašem jazyce, abyste si ji mohli zkontrolovat a podepsat ji jako 
správnou. 

• Také máte nárok na překlad této vyhlášky. Pokud není překlad k dispozici, 
musíte dostat tyto informace prostřednictvím tlumočníka a překlad vám 
musí být dodán bez zbytečného odkladu. 

9. Jak zajistit kontakt s ambasádou nebo 

konzulátem 

Pokud nejste britskými občany, můžete říct policii, že si přejete zkontaktovat 
vysokého komisaře, ambasádu nebo konzulát a říct jim, kde jste a proč jste na 
policejní stanici. Členové těchto zastupitelských kanceláří vás mohou 
v soukromí navštívit nebo zajistit návštěvu právního zástupce. 

10. Jak dlouho můžete být zadrženi 

• Po dobu delší než 48 hodin bez vznesení obžaloby můžete být zadržováni 
pouze tehdy, pokud soud umožní policii delší čas k vašemu zadržení. 
Soudy mají pravomoc prodloužit dobu zadržení bez vznesení obžaloby 
maximálně na 14 dní od vašeho zatčení. 

• Vysoce postavený policejní úředník má povinnost čas od času znovu 
posoudit váš případ, aby zjistil, zda je nutné dále pokračovat ve 
vašem zadržení ve vyšetřovací vazbě. Jedná se o tzv. přezkoumání 
(review). Právo vyjádřit se k tomuto rozhodnutí budete mít tehdy, pokud jste 
v dobrém zdravotním stavu. Váš právní zástupce má také právo se vaším 
jménem vyjádřit k tomuto rozhodnutí. 

• Pokud vás revizní úředník nepropustí na svobodu, musí vám sdělit proč a 
důvod musí být zaznamenán do vašeho záznamu o zadržení.  

• Pokud vaše zadržení již není dále nutné, musíte být propuštěn na svobodu. 

• Když policie požádá soud o prodloužení vaší doby ve vyšetřovací vazbě: 

 musíte obdržet písemné oznámení o tom, kdy se bude soudní 
jednání konat, a důvody žádosti o prodloužení vaší doby ve 
vyšetřovací vazbě. 

 Musíte být předveden před soud k jednání, ledaže byla zajištěna 
videokonference tak, abyste viděli a slyšeli lidi u soudu a oni viděli a 
slyšeli vás. 

 Máte právo mít u soudu právního zástupce. 

 Policie vás bude moci ponechat ve vyšetřovací vazbě pouze tehdy, 
pokud se soud domnívá, že je to nezbytné a že policie vyšetřuje váš 
případ důsledně a bez zbytečného odkladu. 
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• Pokud má policie dostatek důkazů, aby vás mohli poslat k soudu, mohou na 
vás uvalit žalobu již na policejní stanici nebo poštou a následně vás vyzvat, 
abyste se dostavili k soudu na soudní jednání. 

Přezkoumání a prodloužení vyšetřovací vazby 

• Může dojít k případům, kdy můžete být zadrženi na dobu delší než 48 
hodin po vašem zatčení. Za těchto okolností musíte obdržet následující: 

 Písemný dokument, že žádost o prodloužení vyšetřovací vazby byla 
podána; 

 Čas, kdy byla žádost podána; 

 Čas, kdy má být záležitost projednána u soudu;  

 Důvod, proč byla podána žádost o další zadržení. 

Oznámení musíte obdržet (a váš právní zástupce) také pokaždé, když je 
podána žádost o prodloužení nebo další prodloužení vyšetřovací vazby.  

11. Přístup k důkazům, pokud váš případ půjde k soudu  

• Pokud na vás bude uvalena obžaloba ze spáchání trestného činu, musíte 
mít vy nebo váš právní zástupce možnost vidět důkazy proti vám i důkazy 
na podporu vaší obhajoby. K tomu musí dojít před začátkem soudního 
líčení. Musí to zařídit policie a královská prokuratura (CPS) a poskytnout 
vám přístup k náležitým dokumentům a materiálům.
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Další věci, které byste měli vědět o zadržení na 
policejní stanici 

Jak by se s vámi mělo jednat a jak by mělo být o vás 

postaráno 

Následuje několik krátkých poznámek o tom, co můžete očekávat, když jste ve 

vyšetřovací vazbě na policejní stanici. Pokud si přejete více informací, požádejte o 

nahlédnutí do Policejního řádu (Code of Conduct). Obsahuje přehled o tom, kde 

najít více informací o každé z těchto záležitostí. Pokud budete mít nějaké dotazy, 

zeptejte se policejního personálu vyšetřovací vazby. 

Lidé, kteří potřebují pomoc 

• Pokud jste mladší 18 let nebo jste zranitelní, např. pokud máte poruchy učení 
nebo trpíte duševní poruchou, máte právo, aby s vámi při jistých policejních 
úkonech byla další dospělá osoba. Této osobě se říká „způsobilá osoba“ (tzv. 
„appropriate adult“) a tato osoba obdrží kopii této vyhlášky. 

• Tato způsobilá osoba vám pomůže pochopit, co se děje, a bude dbát na vaše 
zájmy. Musí být s vámi v okamžiku, když vám policie sděluje vaše práva a to, 
proč jste zadrženi na policejní stanici. Musí být s vámi také tehdy, když vám 
policie čte oficiální poučení (caution). 

• Způsobilá osoba může také vaším jménem požádat o právního zástupce. 

• Pokud chcete, můžete se svým právním zástupcem hovořit v místnosti bez 
přítomnosti této způsobilé osoby.  

• Níže uvádíme příklady policejních úkonů, které by mohla policie provádět 
během vašeho zadržení na policejní stanici. Pokud neexistují žádné zvláštní 
důvody, tato způsobilá osoba musí být s vámi po celou dobu, kdy policie 
provádí následující úkony: 

 Vyslýchá vás nebo vás požádá o podepsání protokolu výpovědi nebo 

policejního záznamu. 

 Požádá vás o odstranění dalšího oblečení kromě svršků za účelem 

vašeho prohledání. 

 Pořizuje otisky prstů, fotografie nebo odebírá DNA nebo jiné vzorky. 

 Dělá nějaké úkony v souvislosti s procesem identifikace svědka. 

• Způsobilá osoba by měla mít možnost být vám k dispozici osobně nebo po 
telefonu, aby vám mohla pomoci, když policie provádí přezkoumání vašeho 
případu, aby zjistili, zda byste měli dále zůstat ve vyšetřovací vazbě. 

• Pokud je způsobilá osoba k dispozici, musí být u toho, když na vás policie uvalí 
obžalobu ze spáchání nějakého trestného činu. 
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Jak získat informace o době strávené na policejní stanici 

• Vše, co se vám přihodí v době, když jste na policejní stanici, je zaznamenáno. 
Tomuto se říká záznam o zadržení (Custody Record). 

• Při odchodu z policejní stanice můžete vy, váš právní zástupce nebo vaše 
způsobilá osoba požádat o výtisk vašeho záznamu o zadržení. Policie vám 
musí kopii záznamu o zadržení poskytnout, co nejdříve to bude možné. 

• O kopii záznamu o zadržení můžete policii požádat až do 12 měsíců od 
propuštění na svobodu z policejní stanice. 

Jak zůstat ve spojení 

• Kromě toho, že máte právo na konzultaci s právním zástupcem a požádat o 
uvědomění jedné osoby o vašem zatčení, bude vám zpravidla umožněn jeden 
telefonní hovor. 

• Sdělte policii, že byste chtěli někomu zavolat. 

• Můžete také požádat o tužku a papír. 

• Možná vám povolí také návštěvu, ale personál vyšetřovací vazby vám to může 
zamítnout. 

Vaše cela 

• Pokud možno byste měli být v cele sami. 

• Měla by být čistá, teplá a osvětlená. 

• Lůžkoviny by měly být čisté a v dobrém stavu. 

• Musíte mít možnost používat toaletu a umýt se. 

Osobní potřeby - zdraví, hygiena, spokojenost a dobré 

podmínky 

• Musí vám být nabídnuto, zda chcete hovořit soukromě se zaměstnancem vazby 
o jakýchkoli osobních potřebách týkajících se vašeho zdraví, hygieny, 
spkojenosti 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. 

• 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: 
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~ 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 byla na policejní stanici 
k dispozici žena, která se o vás postará a zeptá se na vaše osobní potřeby a 
menstruační produkty. 

Oblečení 

Pokud vám je vlastní oblečení odebráno, policie vám musí poskytnout alternativní 

formu oblečení. 

Jídlo a pití 

Musí vám být nabídnuta 3 jídla za den včetně pití. Pití můžete dostat i mezi jídly. 

Pohyb 

Pokud to bude možné, měli byste mít možnost jít každý den ven na čerstvý vzduch. 

Když vás policie bude vyslýchat 

• Místnost by měla být čistá, teplá a osvětlená. 

• Neměli byste muset stát. 

• Policisté by vám měli sdělit své jméno a hodnost. 

• Měli byste mít přestávku na jídlo v obvyklém čase a přestávku na pití přibližně 
ve dvouhodinových intervalech. 

• V rámci každých 24 hodin ve vazbě byste měli mít možnost odpočívat alespoň 
po dobu 8 hodin. 

Náboženské potřeby 

• Sdělte policii, pokud potřebujete něco, co by vám během pobytu na policejní 
stanici pomohlo s vyznáváním vaší víry. Podle potřeby vám mohou poskytnout 
náboženské knihy a jiné položky. 
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Případy, kdy běžná pravidla neplatí  

Zajištění pomoci právního zástupce  

Mohou nastat případy, kdy se vás policie nutně potřebuje na něco zeptat před 

tím, než budete mít možnost promluvit si s právním zástupcem. Informace o 

takových případech jsou obsaženy v Policejním řádu (Code of Conduct). V něm 

je uvedeno, co policie smí a nesmí činit během vašeho pobytu na policejní 

stanici. Pokud máte zájem vyhledat si podrobnosti, najdete je v odstavci 6.7 části 

H Policejního řádu. 

Může nastat případ, kdy vám policie neumožní promluvit si s právním zástupcem, 

kterého jste si vybrali. Pokud k tomu dojde, musíte mít možnost zvolit si jiného 

právního zástupce. Pokud máte zájem o další podrobnosti, najdete je v příloze B 

části H Policejního řádu.  

Může nastat případ, kdy vám policie neumožní promluvit si s právním zástupcem 

v soukromí. V tomto případě vysoce postavený policejní úředník dá svolení 

k tomu, aby byl u vaší konzultace přítomen inspektor v uniformě. Pokud máte 

zájem o další podrobnosti, najdete je v odstavci 6.5 části H Policejního řádu. 

Uvědomění někoho o tom, že jste na policejní stanici 

Mohou nastat případy, kdy vám policie neumožní nikoho kontaktovat. Informace o 

těchto výjimečných situacích jsou uvedeny v Policejním řádu. Pokud máte zájem o 

další podrobnosti, najdete je v příloze B části H Policejního řádu. 

Nezávislé návštěvy ve vyšetřovací vazbě 

Někteří členové veřejnosti mají umožněn přístup na policejní stanice bez ohlášení. 

Říká se jim nezávislí návštěvníci vyšetřovací vazby a pracují jako dobrovolníci. 

Jejich úkolem je zajistit, aby se s lidmi ve vyšetřovací vazbě jednalo řádně a 

nebyla jim upírána jejich zákonná práva. 

Nemáte právo setkat se s nezávislým návštěvníkem vyšetřovací vazby ani se 

nemůžete dožadovat toho, aby vás taková osoba navštívila, ale návštěvník může 

požádat o schůzku s vámi. Pokud se s vámi nezávislý návštěvník setká během 

vašeho pobytu ve vyšetřovací vazbě, bude jednat nezávisle na policii a bude se 

pouze chtít přesvědčit o tom, že je o vás dobře postaráno a že jsou respektována 

vaše práva. Pokud si ale s ním nepřejete mluvit, nemusíte. 

Jak podat stížnost 

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jak s vámi bylo jednáno, požádejte o 

rozhovor s policejním úředníkem s hodností inspektora nebo s vyšší hodností. Po 

propuštění můžete také podat stížnost na kterékoli policejní stanici, k nezávislé 
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instituci pro dohled nad chováním policie (Independent Office for Police Conduct 

(IOPC)) nebo přes právního zástupce nebo poslance v parlamentu, kteří budou 

jednat vaším jménem. 


