
Takze predovsetkym netreba klamat. ONI si vsetko zistia a overia. Vasa dvoveryhodnost tym 
upada... 
1. 
Je dobre mat v Poistovni uzatvorenu poistku na naklady pravneho zastupovania, z ktorej sa v 
pripade ze sposobite skodu doma v zamestnani atd... alebo budete obvineni, obzalovani z 
trestneho cinu, bude hradit vas pravny zastupca - advokat. 
2. 
Je dobre mat dopredu podpisanu zmluvu o pravnom zastupovani s nejakym schopnym 
advokatom, ktory vas bude v pripade problemov zastupovat. Dopredu si vyberte odbornika na 
oblast trestneho prava, v ktorej vam s najvacsou pravdepodobnostou hrozia problemy...  
(Vzdy je lepsie ohanat sa vizitkou znameho advokata, ktory o vas vie, ziadat jeho zavolanie a 
pritomnost pri vysluchu ako dostat tonfou po papuli a cakat na prideleneho...). 
3. 
Ak ste obvineni, mate pravo, aby bol pri vasom vysluchu pritomny advokat. 
4. 
Ak poviete ze vo veci odmietate vypovedat nakolko sa obavate ze by ste mohli byt obvineni, 
nic nepokazite, ale ONI spozorneju. 
5. 
Este lepsie je odpovedat na ICH otazky: 
Nepamatam sa. Nespominam si. Rozmyslam ale naozaj si nepamatam, nie som si isty. 
A aj ked ONI vedia, ze vy sa pamatate, nemozu vas obvinit z krivej vypovede, pretoze vam 
nemozu dokazat ci sa pamatate alebo nepamatate. 
Ak by ste povedali neviem, odpoved je jednoznacna, potom by uz bolo tazko povedat viem. 
Ak poviete nepamatam sa, advokat vam poradi ci si spomenut alebo nie. 
 

1. Vyslýchajíci použije všechny informace, které již má k tomu, aby Vás přesvědčil, že 
již vše ví a proto nemá cenu zapírat. Kdyby ale vše věděl, nepotřeboval by Vás 
vyslýchat. 
2.Vyslýchající Vám bude dlouhou dobu pokládat jednu a tu samou otázku. Nesmíte se 
nechat vytočit. 
3.Vyslýchající se Vás může snažit zostudit ve vlastnních očích za to co děláte a čemu 
věříte. Opět zůstaňte v klidu, protože víte, že jedině tato cesta je správná. 
4.Ve vyslýchjícím nesmíte vzbudit dojem že by jste spolupracovali, jen by jste tím 
dosáhli zbytečného prodlužování. 
5.Můžete vyslýchjícího ignorovat, ale pokud možno nebuďte arogantní-tím si 
vysloužíte jen jeho nenávist a vzbudíte v něm touhu ,,Dostanu toho hajzla za každou 
cenu!´´ 
6.Nepokoušejte se vyslýchajícího zmást, než lhát je lepší mlčet, pravděpodobně 
nezůstane u jediného výslechu a stejnou otázku by jste mohli dostat po poměrně 
dlouhé době a vyslýchající by lež odhalil. 
7.Nehleďte vyslýchajícímu přímo do očí, zkušený vyšetřovatel by na Vás mohl něco 
poznat. 
8.Nedovolte, aby výslech přešel do nezávazného rozhovoru (jakmile začnete jednou 
mluvit, šikovný vyslýchající z Vás dostane spoustu věcí, aniž by jste si to uvědomili). 
Nechte mluvit vyslýchajícího a omezte se pouze na "ne", "o tom nic nevím" a tak 
podobně. 

 
 
 


