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Spolkové ministerstvo spravedlnosti informuje

Advokátní pohotovostní služba
(„nouzové volání obhájce“)
Každá obviněná osoba v trestním řízení má právo, zvolit si obhájkyni / obhájce (§ 58 tr.ř.).
Byl jste zadržen jako obviněný v trestním řízení nebo na základě Evropského zatýkacího příkazu nebo
žádosti o vydání nebo předveden k okamžitému výslechu. Máte nyní právo vstoupit do kontaktu s
obhájkyní / obhájcem. Pokud se tohoto práva výslovně nevzdáte, musí Vám před výslechem být
umožněno, vyrozumět, přizvat a zplnomocnit obhájkyni / obhájce. K tomuto účelu byla iniciativou
Rakouské advokátní komory a Spolkového ministerstva spravedlnosti zřízena advokátní pohotovostní
služba („nouzové volání obhájce“). Pokud nepřizvete zvolenou obhájkyni / obhájce, můžete přes
advokátní pohotovostní službu kontaktovat obhájkyni / obhájce v pohotovostní službě, která / který je
zadrženým obviněným k dispozici za následujících podmínek:
Advokátní pohotovostní služba zahrnuje telefonický, na přání obviněného také osobní, poradenský
pohovor s obhájkyní / obhájcem a v případě potřeby právní podporu při výslechu (§164 nebo 174 odst.
1 tr.ř.), jakož i další potřebné úkony odpovídající účelu obhajoby (jako např. podání žádosti o přidělení
bezplatného obhájce před soudem atd.). Rakouská advokátní komora dává pro tento účel k dispozici
telefonní linku („Hotline“), která je funkční denně od 0.00 do 24.00 hod. a kde můžete ihned zastihnout
advokátku / advokáta.
Plná moc udělená v rámci advokátní pohotovostní služby přestává platit v okamžiku Vašeho propuštění
z vazby nebo v okamžiku uvalení vyšetřovací, vydávací nebo předávací vazby. Samozřejmě můžete
tutéž advokátku / téhož advokáta znovu zplnomocnit k zastoupení.
První telefonický poradenský pohovor s obhájcem/obhájkyní je bezplatný!
V rámci tohoto telefonického hovoru dostanete konkrétní informace o druhu, rozsahu a případných
nákladech služeb, které mohou být poskytnuty v rámci advokátní pohotovostní služby.
Právní zastoupení obhájcem pohotovostní služby je v každém případě bezplatné v případě policejního
výslechu, pokud
• jste nevidomá / nevidomý, neslyšící, němá / němý nebo jinak podobně zdravotně postižená / postižený
nebo trpíte-li duševním onemocněním nebo srovnatelným postižením (§ 61 odst. 2 č. 2 tr. ř.) nebo pokud

jste mladistvá / mladistvý (14–17 let)1 a
• nemůžete si dovolit zvolenou obhájkyni / zvoleného obhájce.
V takovém případě můžete požádat o přidělení obhájkyně / obhájce pohotovostní služby.2 Pokud jste
mladistvá / mladistvý, nemůžete se obhájkyně / obhájce pohotovostní služby vzdát. Upozorňujeme však
na to, že nepravdivé tvrzení, že si nemůžete dovolit zvoleného obhájkyni / obhájce povede k povinnosti
uhradit náklady zpětně!

Hotline: 0800 376 386

1

Mladistvá / mladistvý je osoba, která dosáhla věku čtrnácti let, ale ještě ne osmnácti let. Čtrnáctý rok života je

dokončen až v den čtrnáctých narozenin. Mladistvá / mladistvý jste od 0 hodin dne po vašich čtrnáctých
narozeninách do 24.00 hodin dne vašich osmnáctých narozenin.
2

Právní zastoupení obhájkyní / obhájcem pohotovostní služby je v každém případě bezplatné při výslechu k

předpokladům vyšetřovací vazby nebo vydávací nebo předávací vazby, pokud si nemůžete dovolit zvolenou
obhájkyni / zvoleného obhájce. Jste-li mladistvá / mladistvý, platí to i v případě, že by povinnost uhradit náklady na
obhajobu ztěžovala Váš postup, nebo pokud jsou splněny předpoklady § 61 odst. 2 první věta trestního řádu.

