
PR\852634CS.doc PE452.900v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2010/0215(COD)

20. 12. 2010

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace
v trestním řízení
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Birgit Sippel



PE452.900v02-00 2/25 PR\852634CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním 
řízení
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0392),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0189/2010), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska, která národní parlamenty zaslaly předsedovi 
Parlamentu a která se týkají souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tato směrnice se nevztahuje na řízení 
vedená správními orgány ve věcech 

vypouští se

                                               
1

2



PE452.900v02-00 6/25 PR\852634CS.doc

CS

týkajících porušení vnitrostátních či 
evropských právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, pokud věc 
neprojednává soud s příslušností ve 
věcech trestních.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny případy omezení osobní svobody, bez ohledu 
na to, jakým způsobem členské státy dané řízení kvalifikují.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 
práva podezřelých a obviněných osob na 
informace o svých právech a práva na 
informace o obvinění v trestním řízení 
vedeném proti nim.

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 
práva podezřelých a obviněných osob na 
informace o svých právech a práva na 
informace o obvinění, které vůči nim bylo 
vzneseno.

Or. en

Odůvodnění

(Nahrazení slova „charge“ slovem „accusation“ − netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každá osoba, 
která je podezřelá nebo obviněná ze 
spáchání trestního činu, byla neprodleně
srozumitelnou a přístupnou formou 
poučena o svých procesních právech.

1. Členské státy zajistí, aby každá osoba, 
která je podezřelá nebo obviněná ze 
spáchání trestního činu, byla okamžitě 
písemnou formou poučena o svých 
procesních právech.

Or. en
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Odůvodnění

Podezřelá / obviněná osoba, by měla mít právo získat informace o svých právech v co 
nejkratší době. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují 
minimálně:

2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují 
minimálně:

– právo na tlumočení a překlad,
– právo na obhájce, v případě nutnosti na 
bezplatnou právní pomoc,

− právo na obhájce,

− podmínky pro získání přístupu
k bezplatné právní pomoci,

– právo na to být seznámen s obviněním a 
v případě potřeby právo nahlížet do spisu,

− právo na to být seznámen s obviněním, 

− právo na přístup k důkazním 
materiálům souvisejícím s daným 
případem, 
− právo nevypovídat.

– právo na tlumočení a překlad,
– právo na to být neprodleně předveden 
před soudce, pokud je podezřelá nebo 
obviněné osoba zatčena.

Or. en

Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. Právo na tlumočení a překlad by mělo být uvedeno 
jako první, neboť je již na úrovni EU harmonizováno. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 a

Písemné poučení o právech
1. Informace uvedené v článku 3 jsou 
předávány písemně formou písemného 
poučení o právech. 
2. Písemné poučení o právech je 
vypracováno srozumitelným jazykem
a obsahuje přinejmenším informace 
uvedené v příloze I této směrnice. 

3. Informace, které mají být podle této 
směrnice poskytovány, jsou předávány
v jazyce, kterému podezřelá či obviněná 
osoba rozumí. Je-li podezřelou nebo 
obviněnou osobou dítě či osoba
s mentálním postižením, jsou informace
o obvinění sdělovány formou, která je 
přizpůsobena věku, úrovni vyspělosti
a intelektuálním a citovým schopnostem 
této osoby.
4. Členské státy zajistí, aby podezřelá nebo 
obviněná osoba, která nemluví jazykem, 
ve kterém se vede řízení, nebo tomuto 
jazyku nerozumí, obdržela písemné 
poučení o právech v jazyce, kterému 
rozumí. Členské státy zajistí, aby byl 
zaveden mechanismus pro předávání 
informací podezřelé nebo obviněné osobě, 
která má částečnou poruchu zraku, je 
slepá nebo neumí číst.
5. Ve výjimečných případech, kdy písemné 
poučení o právech není v příslušném 
jazyce k dispozici, je podezřelá nebo 
obviněná osoba poučena o svých právech 
ústně v jazyce, kterému rozumí. Písemné 
poučení o právech v jazyce, kterému 
obviněná či podezřelá osoba rozumí, se jí 
poskytne bez zbytečného odkladu.
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Or. en

Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. Vkládá se odkaz na zdravotní či mentální postižení, 
aby se tak v rámci směrnice řešil i tento typ případů. Pokud jde o obsah přílohy, měl by být 
závazný a měl by odrážet rozsah působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 b

Právo na informace o obvinění
1. Členské státy zajistí, aby byl podezřelé 
nebo obviněné osobě poskytnut dostatek 
informací o obvinění za účelem zajištění 
spravedlivého trestního řízení a účinného 
uplatnění práv této osoby na obhajobu.
2. Členské státy zajistí, aby osoba, která je 
trestně stíhána,, obdržela dostatečné 
informace o povaze a důvodu obvinění 
ihned, jakmile má podle vnitrostátních 
právních předpisů nárok zahájit první 
kroky v rámci své obhajoby.
3. Členské státy zajistí, aby osoba, která 
byla zbavena svobody, okamžitě obdržela 
informace o důvodech vedoucích k jejímu 
zadržení, včetně informací o trestním 
činu, z jehož spáchání je podezřelá, a to
v souladu s článkem 4 této směrnice. 
4. Podávané informace obsahují 
přinejmenším:
a) popis okolností, za kterých byl trestný 
čin údajně spáchán, včetně doby, místa
a míry účasti podezřelé nebo obviněné 
osoby na trestném činu a
b) povahu a právní kvalifikaci trestného 
činu.

Or. en
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Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. (Nahrazení slova „charge“ slovem „accusation“ − 
netýká se českého znění). Chvíle, kdy právo na obdržení informací o daném obviněné nabývá 
platnosti, by se měla shodovat s okamžikem, kdy má podezřelá / obviněná osoba podle 
vnitrostátního práva nárok zahájit kroky na svou obhajobu či je zbavena svobody. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na písemné informace o právech při 
zatčení

Právo na písemné informace o právech
v případě, že je osoba zbavena svobody

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění umožňuje širší chápání.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osoba, která je zatčena příslušnými
orgány členského státu v rámci trestního 
řízení, je neprodleně písemně poučena
o svých procesních právech (písemné 
poučení o právech). Tato osoba musí mít 
možnost si toto písemné poučení o právech 
přečíst a ponechat si ho u sebe po celou 
dobu, kdy je zbavena svobody.

1. Osoba, kterou příslušné orgány 
členského státu zbaví svobody v rámci 
trestního řízení, je okamžitě písemně 
poučena o svých procesních právech 
(písemné poučení o právech). Tato osoba 
musí mít možnost si toto písemné poučení
o právech přečíst a ponechat si ho u sebe 
po celou dobu, kdy je zbavena svobody. 
Toto ustanovení se vztahuje na veškeré 
případy, kdy veřejné orgány zbaví osoby 
svobody. 

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla uplatňovat ve všech případech zbavení svobody, bez ohledu na to, 
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jakým způsobem je podle vnitrostátního práva dané řízení kvalifikováno. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Písemné poučení o právech je sepsáno 
srozumitelnou formou a obsahuje
přinejmenším informace uvedené v čl. 3 
odst. 2. Příloha I této směrnice obsahuje 
indikativní vzor takového písemného 
poučení o právech.

2. V případě, kdy byla osoba zbavena 
svobody, obsahuje písemné poučení
o právech přinejmenším údaje stanovené
v příloze I této směrnice, které jsou 
doplněny o informace požadované podle 
odstavce 2a. 

Or. en

Odůvodnění

Příloha by měla být závazná. Další ustanovení byla přesunuta do horizontálního ustanovení. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě informací, které jsou 
poskytovány podle článku 3, získá osoba 
zbavená svobody informace
o následujícím:
a) kolik hodin/dnů může být zbavena 
svobody před tím, než je postavena před 
soudní orgán; 
b) jakým způsobem může vznést námitky 
vůči zatčení a dosáhnout přezkumu vazby;
c) o maximální délce vazby, která může 
být v jejím případě uvalena před 
proběhnutím soudního řízení;

Or. en
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Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Osoba zbavená svobody musí mít 
možnost si toto písemné poučení
o právech přečíst a ponechat si ho u sebe 
po celou dobu, kdy je zbavena svobody.

Or. en

Odůvodnění

Podezřelá / obviněná osoba by měla mít právo ponechat si kopii písemného poučení
o právech, aby měla čas promyslet si svá práva a plánovat strategii obhajoby při vědomí 
práv, která skýtají právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby podezřelá nebo 
obviněná osoba, která nemluví jazykem, 
ve kterém se vede řízení, nebo tomuto 
jazyku nerozumí, obdržela písemné 
poučení o právech v jazyce, kterému 
rozumí. Členské státy zajistí, aby byl 
zaveden mechanismus pro předávání 
informací podezřelé nebo obviněné osobě, 
která má částečnou poruchu zraku nebo 
neumí číst. Je-li podezřelou nebo 
obviněnou osobou dítě, informace 
obsažené v písemném poučení o právech 
se rovněž sdělí ústně formou, která je 
přizpůsobena věku, úrovni vyspělosti
a intelektuálním a citovým schopnostem 

vypouští se
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dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. Tato ustanovení byla přesunuta do horizontálního 
ustanovení. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že písemné poučení
o právech není v příslušném jazyce
k dispozici, podezřelá nebo obviněná 
osoba bude o svých právech poučena 
ústně v jazyce, kterému rozumí.
Písemné poučení o právech v jazyce, 
kterému rozumí, se jí poskytne bez 
zbytečného odkladu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navržená struktura se jeví jako logičtější. Tato ustanovení byla přesunuta do horizontálního 
ustanovení. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby každá osoba, 
která je účastníkem řízení týkajících se 
výkonu evropského zatýkacího rozkazu, 
obdržela příslušné písemné poučení
o právech uvádějící její práva podle 
rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV. 
Příloha II této směrnice obsahuje 
indikativní vzor takového písemného 

Členské státy zajistí, aby každá osoba, 
která je účastníkem řízení týkajících se 
výkonu evropského zatýkacího rozkazu, 
obdržela příslušné písemné poučení
o právech uvádějící její práva podle 
rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV.
Písemné poučení o právech je 
vypracováno srozumitelným jazykem
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poučení o právech. a obsahuje přinejmenším informace 
uvedené v příloze II této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o obsah přílohy, měl by být závazný a měl by odrážet rozsah působnosti této 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo nahlížet do spisu Právo na přístup k důkazním materiálům 
souvisejícím s daným případem

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „důkazní materiály“ se zdá být jasnější než odkaz na „spis“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dojde-li k zatčení podezřelé nebo 
obviněné osoby v jakékoliv fázi trestního 
řízení, členské státy zajistí, aby jí nebo 
jejímu obhájci bylo umožněno nahlédnout 
do těch dokumentů ve spisu, které jsou 
rozhodné pro určení, zda jsou toto zatčení 
či vazba zákonné.

1. Dojde-li k zatčení podezřelé nebo 
obviněné osoby v jakékoliv fázi trestního 
řízení, členské státy zajistí, aby měla tato 
osoba či její obhájce k dispozici veškeré 
důkazní materiály související s případem, 
které mají příslušné orgány v držení
a které jsou rozhodné pro určení, zda jsou 
toto zatčení či vazba zákonné.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „důkazní materiály“ se zdá být jasnější než odkaz na „spis“ Obžalovaná osoba by 
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měla mít k dispozici veškeré důkazní materiály vztahující se k danému případu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby při skončení 
vyšetřování trestného činu každá obviněná 
osoba nebo její obhájce mohli nahlédnout 
do spisu. Příslušné justiční orgány mohou 
přístup k některým dokumentům ve spisu 
zakázat, jestliže přístup k těmto 
dokumentům může způsobit vážné 
ohrožení života jiné osoby nebo by mohl 
vážně poškodit vnitřní bezpečnost 
členského státu, ve kterém je řízení 
vedeno. Vyžadují-li to zájmy 
spravedlnosti, obviněná osoba nebo její 
obhájce mohou žádat o seznam dokumentů 
ve spisu.

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději při 
skončení vyšetřování trestného činu každá 
podezřelá či obviněná osoba nebo její 
obhájce měli plný přístup k důkazním 
materiálům souvisejícím s daným 
případem, které mají příslušné orgány
v držení. Podezřelá či obviněná osoba nebo 
její obhájce mohou žádat o seznam 
důkazních materiálů, které mají příslušné 
orgány v držení. 

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „důkazní materiály“ se zdá být jasnější než odkaz na „spis“ Obžalovaná osoba by 
měla mít k dispozici veškeré důkazní materiály vztahující se k danému případu, a to bez 
jakýchkoli výjimek. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahlédnutí do spisu se umožňuje
v přiměřené době, aby se podezřelé nebo 
obviněné osobě umožnilo připravit si svou 
obhajobu nebo napadnout rozhodnutí
v přípravném řízení. Nahlížení do spisu
není zpoplatněno.

3. Přístup k důkazním materiálům 
týkajícím se daného případu, které mají
v držení příslušné orgány, se umožňuje
v přiměřené době, aby se podezřelé nebo 
obviněné osobě umožnilo připravit si svou 
obhajobu nebo napadnout rozhodnutí
v přípravném řízení. Přístup důkazním 
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materiálům není zpoplatněn.

Or. en

Odůvodnění

Stejná situace jako u předchozích pozměňovací návrhů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby případy, kdy 
se podezřelé nebo obviněné osobě 
poskytují informace podle této směrnice, 
byly zaznamenány, přičemž se použije 
postup stanovený v právních předpisech 
daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že podezřelá či obžalovaná osoba byla informována o svých právech, by měla být 
zaznamenána. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl zaveden 
postup pro zjištění, zda podezřelá nebo 
obviněná osoba obdržela veškeré pro ní 
relevantní informace podle článků 3 až 7.

1. Členské státy zajistí, aby byl zaveden 
postup pro zjištění, zda podezřelá nebo 
obviněná osoba obdržela veškeré pro ni
relevantní informace podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by se mělo vztahovat na celou směrnici. 
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby podezřelá 
nebo obviněná osoba měla právo
v souladu s postupem podle vnitrostátního 
práva vznést námitku proti případnému 
neposkytnutí informací ze strany 
příslušných orgánů nebo proti odmítnutí 
podat informace, jejichž poskytnutí je 
stanoveno touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se oproti s čl. 8 odst. 2 návrhu Komise jeví jako jednoznačnější. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podezřelá nebo 
obviněná osoba měla účinnou právní 
ochranu pro případy, že tyto informace 
neobdrží.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stejná situace jako u předchozích pozměňovací návrhů.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Důkazy získané v důsledků porušení 
práv stanovených touto směrnicí nejsou 
přípustné v soudním řízení.  

Or. en

Odůvodnění

Jestliže jsou porušena práva podezřelé či obviněné osoby, neměly by být žádné shromážděné 
důkazy považovány za přípustné. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice 
Příloha I

Znění navržené Komisí

Indikativní1 vzor písemného poučení o právech pro podezřelé a obviněné osoby při zatčení:
Jste-li zatčen policií, máte tato práva:
A. být seznámen se skutkovou podstatou trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelý
B. na obhájce
C. na tlumočníka a překlad dokumentů, pokud nerozumíte jazyku
D. být informován o maximální době trvání zadržení
Máte právo ponechat si u sebe toto písemné poučení o právech po celou dobu vašeho 
zadržení.
A. Informace o podezření
Máte právo dozvědět se, proč jste osoba podezřelá ze spáchání trestného činu ihned poté, co 
jste byl zbaven svobody, a to i když vás policie nevyslýchá.
Vy nebo váš obhájce může žádat o nahlédnutí do částí spisu, které se týkají vašeho zatčení
a vazby, nebo o to být s jejich obsahem podrobně seznámen. 
B. Pomoc obhájce
Máte právo poradit se svým obhájcem před tím, než je zahájen policejní výslech.
Pokud požádáte o poradu s obhájcem, nevyvolává to dojem, že jste něco spáchal.
Policie vám musí pomoci kontaktovat obhájce.

                                               
1 K doplnění o další relevantní procesní práva, které platí v členských státech.
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Obhájce je na policii nezávislý a bez vašeho souhlasu nevyzradí žádnou vámi mu 
poskytnutou informaci.
Máte právo radit se s obhájcem v soukromí, a to jak na policejní stanici, tak
i prostřednictvím telefonu.
Pokud nemáte dostatek prostředků, abyste si mohl dovolit obhájce, musí vás policie poučit
o bezplatné nebo částečně bezplatné právní pomoci.
C. Pomoc tlumočníka
Pokud nehovoříte nebo nerozumíte jazyku, bude vám zavolán tlumočník. Tlumočník je na 
policii nezávislý a bez vašeho souhlasu nevyzradí žádnou vámi mu poskytnutou informaci.
Můžete požádat o pomoc tlumočníka při poradě s obhájcem.
Pomoc poskytovaná tlumočníkem je zdarma.
Máte právo obdržet překlad každého rozhodnutí soudce, kterým se povoluje vaše zatčení 
nebo vazba. Může rovněž žádat o překlad dalších důležitých dokumentů z vyšetřování.
D. Jak dlouho můžete být zadržen?
Pokud nejste propuštěn, musíte být předveden před soudce nejpozději do *1 hodin od 
okamžiku prvního omezení osobní svobody.
Soudce vás musí poté vyslechnout a rozhodnout, zda na vás uvalí vazbu, nebo vás propustí. 
Máte právo obdržet překlad rozhodnutí soudce, pokud soudce rozhodne o vašem setrvání ve 
vazbě.
Máte právo žádat kdykoliv o propuštění z vazby. Váš obhájce vám poradí, jak postupovat.

Pozměňovací návrh

Vzor písemného poučení o právech pro podezřelé a obviněné osoby při zatčení:
Jste-li podezřelý či jste-li zatčen, máte tato práva:
A. na tlumočníka a překlad dokumentů, pokud nerozumíte jazyku
B. právo na obhájce 
C. právo na informace o tom, za jakých podmínek lze získat přístup k bezplatnému 
právnímu poradenství
D. právo na to být seznámen s obviněním
E. právo na přístup k důkazním materiálům souvisejícím s daným případem 
E. právo nevypovídat. 
Pokud je osoba zbavena svobody, vztahují se na zatčenou osobu dále tato práva: 
A. právo na informace o tom, kolik hodin / dnů může být zbaveni svobody předtím, než 
budete předveden před soudní orgán 
B. právo na informace o tom, jakým způsobem můžete vznést námitky vůči zatčení
a dosáhnout přezkumu vaší vazby
C. právo na informace o maximální délce vazby, která může být ve Vašem případě uvalena 
před proběhnutím soudního řízení
Máte právo ponechat si u sebe toto písemné poučení o právech po celou dobu, kdy jste 
zbaveni vaší svobody.
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Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí

Indikativní1 vzor písemného poučení o právech pro osoby zatčené na základě evropského 
zatýkacího rozkazu:
Jste-li zatčen policií na základě evropského zatýkacího rozkazu, máte tato práva:
A. vědět, proč jste zatčen
B. na obhájce
C. na tlumočníka a překlad dokumentů, pokud nerozumíte jazyku
D. být poučen o právu vyslovit souhlas s předáním
E. na výslech, pokud nesouhlasíte se svým předáním
F. být propuštěn po uplynutí příslušné lhůty
Máte právo ponechat si u sebe toto písemné poučení o právech po celou dobu vašeho 
zadržení.
A. Právo vědět, za co jste zatčen
Máte právo vědět, proč jste žádán jinou zemí.
B. Pomoc obhájce
Máte právo na poradu s obhájcem. Policie vám musí pomoci kontaktovat obhájce.
Obhájce je na policii nezávislý a bez vašeho souhlasu nevyzradí žádnou vámi mu 
poskytnutou informaci.
Máte právo radit se s obhájcem v soukromí, a to jak na policejní stanici, tak
i prostřednictvím telefonu.
Pokud nemáte dostatek prostředků, abyste si mohl dovolit obhájce, policie vás musí poučit
o bezplatné právní pomoci.
C. Pomoc tlumočníka
Pokud nehovoříte nebo nerozumíte jazyku, bude vám zavolán tlumočník. Tlumočník je na 
policii nezávislý a bez vašeho souhlasu nevyzradí žádnou vámi mu poskytnutou informaci.
Můžete požádat o pomoc tlumočníka při poradě s obhájcem.
Pomoc poskytovaná tlumočníkem je zdarma.
Máte právo obdržet překlad každého rozhodnutí soudce, kterým se povoluje vaše zatčení 
nebo vazba. Může rovněž žádat o překlad dalších důležitých dokumentů z vyšetřování.
D. Vaše právo vyslovit souhlas s předáním 
Máte právo vyslovit souhlas se svým předáním podle evropského zatýkacího rozkazu. Mělo 
by tím dojít k urychlení řízení. 
Pokud udělíte souhlas se svým předáním, může být v pozdější fázi složité změnit toto 
rozhodnutí. Před rozhodnutím se proto raději poraďte s obhájcem. 
E. Vaše právo na výslech 
Pokud nesouhlasíte s předáním do členského státu, který o vás usiluje, máte právo 
předstoupit před soudce a vysvětlit mu důvody pro odmítnutí souhlasu.
F. Právo být propuštěn po uplynutí příslušné lhůty
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Obecně platí, že musíte být předán do 10 dnů od pravomocného rozhodnutí soudu o vašem 
předání. Pokud nedošlo po 10 dnech k vašemu předání, měl byste být obvykle propuštěn. 
Existují však určité výjimky z tohoto pravidla, a proto se poraďte obhájcem. 

______________
1K doplnění o další relevantní procesní práva, které platí v členských státech.

Pozměňovací návrh

Vzor písemného poučení o právech pro osoby zatčené na základě evropského zatýkacího 
rozkazu:
Jste-li zatčen policií, máte tato práva:
A. na tlumočníka a překlad dokumentů, pokud nerozumíte jazyku
B. právo na obhájce
C. právo na informace, za jakých podmínek lze získat přístup k bezplatnému právnímu 
poradenství
D. právo na to být seznámen s obviněním, 
E. právo na přístup k důkazním materiálům souvisejícím s daným případem 
F. právo nevypovídat
G. právo na informace o tom, kolik hodin / dnů může být zbaveni svobody předtím, než 
budete postaveni před soud
H. právo na informace o tom, jakým způsobem můžete vznést námitky vůči evropskému 
zatýkacímu rozkazu
I. právo na informace o maximální délce vazby s ohledem na vydání
Máte právo ponechat si u sebe toto písemné poučení o právech po celou dobu, kdy jste 
zbaveni vaší svobody.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHĹÁŠENÍ

Zajistí-li se společné minimální standardy v oblasti trestního řízení, povede to ke zlepšení 
situace v oblasti základních práv občanů EU a napomůže to k překonání obtíží při uplatňování 
zásady vzájemného uznávaní v trestních záležitostech, které jsou vyvolány nedůvěrou 
panující mezi soudními orgány. 

Poté, co nebyl přijat horizontální právní nástroj týkající se procesních práv v trestním řízení 
(návrh rámcového rozhodnutí, který předložila Komise v roce 2004), se Rada rozhodla 
postupovat v rámci jednotlivých kroků a dne 30. listopadu 2009 přijala tzv. cestovní mapu
k procesním právům a vyzvala Komisi, aby předložila soubor legislativních návrhů 
odpovídajících opatřením, jejichž seznam byl součástí této cestovní mapy. Tento návrh 
směrnice o právu na informace v trestním řízení, který Evropská komise předložila v červenci 
2010, představuje druhý krok, pokud jde o opatření obsažená v cestovní mapě k procesním 
právům. Jeho cílem je stanovením minimálních standardů pro právo na informace v trestním 
řízení v celé Evropské unii. Prvním krokem bylo přijatí směrnice o právu na tlumočení
a překlad dne 8. října 2010.

S ohledem na tento návrh by se směrnice měla uplatňovat v okamžiku, kdy osobu příslušné 
orgány členského státu uvědomí úředním sdělením nebo jinak o tom, že je podezřelá nebo 
obviněná ze spáchání trestného činu, až do doby, kde je řízení ukončeno (včetně jakýkoliv 
opravných prostředků). Řízení, v rámci nichž se uplatňuje evropský zatýkací rozkaz, by měla 
rovněž spadat do působnosti této směrnice, přičemž podle bodu odůvodnění 15 tohoto návrhu 
směrnice by se neměla vztahovat na řízení vedená správními orgány ve věcech týkajících se 
porušení vnitrostátních či evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, pokud 
věc neprojednává soud s příslušností ve věcech trestních. 

Hlavním účelem tohoto návrhu je potvrdit to, že podezřelé a obviněné osoby mají právo být 
informovány o svých právech. Tyto informace by měly být poskytovány v jednoduchém
a srozumitelném jazyce ústní či písemnou formou, a to v jazyce, kterému podezřelá či 
obviněná osoba rozumí. Specifická ustanovení se pak vztahují na děti a na osoby s částečnou 
poruchou zraku nebo slepé či na osoby, které neumí číst. Tyto informace by měly být 
obsaženy v tzv. písemném poučení o právech. 

Podle tohoto návrhu by měly být poskytovány specifické informace v případech, kdy 
příslušné orgány členského státu zbaví osoby svobody v rámci trestního řízení na základě 
podezření ze spáchání trestného činu (např. zatčením osoby policií a jejím umístěním do 
vazby před proběhnutím soudního řízení na základě příkazu soudce). Pouze v tomto případě 
by musel členský stát poskytnout informace o procesních právech písemně.

Vedle obecného práva na získaní informací o procesních právech má tento návrh za cíl další 
dvě konkrétní práva: právo být seznámen s obviněním a právo nahlížet do spisu. Toto 
poslední právo je však omezeno, neboť návrh uvádí, že přístup k určitým dokumentům 
obsaženým ve spise nemusí být umožněn, pokud by to mohlo vést k vážnému ohrožení života 
další osoby či by to mohlo významně poškodit vnitřní bezpečnost členského státy, v němž 
dané řízení probíhá. 
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S cílem zajistit, aby bylo právo na informace účinně uplatňováno, zavádí tento návrh postup, 
jehož cílem je posoudit, zda podezřelá či obviněná osoba obdržela dané informace, a který 
stanoví účinné opravné prostředky, jestliže tomu tak nebylo. 

Další ustanovení se týkají odborné přípravy a zákazu snížení úrovně právní ochrany. 

K návrhu jsou připojeny dvě přílohy: příloha I obsahuje indikativní vzor písemného poučení
o právech pro podezřelé a obviněné osoby při zatčení a příloha II obsahuje indikativní vzor 
písemného poučení o právech pro osoby zatčené na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o „indikativní“ vzory, by členské státy neměly povinnost je 
používat. Je nutno poznamenat, že tyto dvě přílohy obsahují požadavky, které jsou mnohem 
rozsáhlejší než požadavky stanovené v samotném návrhu. 
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POSTOJ ZPRAVODAJKY

Občané EU mají právo cestovat, studovat a pracovat na území Evropské unie. Tyto svobody 
jsou nicméně omezeny skutečností, že v členských státech existuje 27 různých právních 
systémů. Cílem EU je proto vytvořit jednotnou oblast práva se společnými pravidly a navázat 
intenzívní spolupráci. Zatímco stávající legislativní rámec v oblast práva se primárně 
zaměřuje na posílenou spolupráci mezi soudními orgány členských států, tato směrnice se 
věnuje občanům EU a právům, která požívají, jestliže se stanou účastníky trestního řízení.
Jestliže k tomu dojde, ať už v domovském státě dané osoby či v jiném členském státě, musí 
byt zajištěno spravedlivé soudní řízení v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská
práva. To znamená, že musí být dodržována základní procesní práva, jako je právo na 
konzultace s právníkem či v případě potřeby tlumočení nebo překlad dokumentů.

Být obeznámen se svými právem je prvním krokem k tomu, aby byla Vaše práva dodržována.
Jestliže veřejné orgány tato práva nedodržují, dojde k ohrožení spravedlivého průběhu 
trestního řízení a může tak dojít k justičním omylům. Zpravodajka proto vítá cíl návrhu 
Komise, kterým je stanovení minimálních společných standardů, pokud jde o právo na 
informace v rámci trestního řízení v rámci celé Evropské unie. Pokud budou tyto standardy 
schváleny a správně uplatňovány, zlepší se situace v oblasti práv podezřelých a obviněných 
osob tím, že se zajistí, aby tyto osoby obdržely informace o svých právech. 

Tato zpráva mění návrh Komise tak, aby se zajistilo, že se směrnice bude vztahovat na 
veškeré formy omezení osobní svobody bez ohledu na to, jakým způsobem členské státy 
kvalifikují řízení, na základě nichž byla podezřelá osoba zbavena své svobody. Nikdo předem 
netuší, jak dlouho bude podezřelá osoba zadržována v policejní vazbě ani jak dlouho bude 
tato osoba zbavena svobody. I když různá práva uvedená v poučení o právech nemusí být 
vždy relevantní, má podezřelá či obviněná osoba nicméně nárok, aby okamžitě získala 
písemné informace o svých procesních právech. 

Článek 3 směrnice, který stanoví minimální procesní práva, o nichž by měly být poučeny 
všechny podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení, by měl být rozšířen o následující práva:

– právo na tlumočení a překlad,
− právo na obhájce
− podmínky pro získání přístupu k bezplatné právní pomoci
− právo na to být seznámen s obviněním
− právo na přístup k důkazním materiálům souvisejícím s daným případem
− právo nevypovídat

Písemné poučení o právech by mělo dále obsahovat následující informace určené pro zatčené 
osoby uvedené v této směrnici:

a) kolik hodin / dnů může být daná osoba zbavena svobody předtím, než je postavena před 
soudní orgán; 
b) jakým způsobem může tato osoba vznést námitky vůči zatčení a dosáhnout přezkumu její 
vazby;
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c) maximální délka vazby, která může být v jejím případě uvalena před proběhnutím soudního 
řízení.
Tato osoba by měla mít za všech okolností možnost si toto písemné poučení o právech přečíst
a ponechat si ho u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody.

Je důležité, aby členské státy zajistily, aby byl podezřelé nebo obviněné osobě poskytnut 
dostatek informací o obvinění za účelem zajištění spravedlivého trestního řízení a účinného 
uplatnění práv této osoby na obhajobu. (Nahrazení slova „charge“ slovem „accusation“ − 
netýká se českého znění). Členské státy by měly zajistit, aby osoba, která je trestně stíhána, 
obdržela dostatečné informace o povaze a důvodu obvinění ihned, jakmile má podle 
vnitrostátních právních předpisů nárok zahájit jakákoli opatření na svou obhajobu. Osoba, 
která byla zatčena, by měla rovněž okamžitě poté, co byla zbavena svobody, obdržet 
informace o důvodech vedoucích k jejímu zadržení, včetně informací o trestném činu, z jehož 
spáchání je podezřelá, a to v souladu s článkem 4 této směrnice.

Dále by koncepce spisu podle článku 7 návrhu Komise, která není uznávána ve všech 
členských státech, mohla být lépe vyjádřena pojmem „důkazní materiály týkající se daného 
případu“, kterým se rozšiřuje působnost tohoto pojmu. Členské státy by měly za všech 
okolností zajistit, aby nejpozději při skončení vyšetřování trestného činu každá podezřelá či 
obviněná osoba nebo její obhájce měli plný přístup k důkazním materiálům týkajícím se 
daného případu, které mají příslušné orgány k dispozici. Podezřelá či obviněná osoba nebo 
její obhájce mohou žádat o seznam důkazních materiálů, které mají příslušné orgány v držení.

Vzhledem k tomu, že by bylo zavádějící, pokud by existovaly různá písemná poučení
o právech vztahující se na různé situace, měly by být tyto situace pokryty v jediném vzoru 
písemného poučení o právech. Tento vzor obsažený v příloze I této směrnice by měl být pro 
členské státy závazný jako požadavek a měl by představovat minimální požadavek pro 
uvádění práv stanovených v této směrnici. Tato směrnice obsahuje druhou přílohu, v níž se 
nalézá samostatné písemné poučení o právech vztahující se na evropský zatýkací rozkaz, 
neboť jeho provedení není ve všech členských státech považováno za trestní řízení. Toto 
rozlišení bylo rovněž vzato v úvahu rámci opatření A a je tudíž v souladu s cestovní mapou.

Tato směrnice představuje teprve druhý krok v rámci řady opatření cestovní mapy týkající se 
procesních práv a je považována za součást souhrnného souboru právních předpisů, který má 
Komise v průběhu příštích let předložit s cílem stanovit minimální soubor procesních práv
v rámci trestního řízení v Evropské unii. Z tohoto důvodu by bylo velmi vítáno, pokud by
v závěru cestovní mapy Komise poskytla vzor písemného poučení o právech v souladu
s procesními právy, která mají být schválena v nadcházejících letech. 


