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18/2020 
 

Pokyn 
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky,  

kterým se stanoví standard vybavení výslechových místností  
 
 Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a k provedení ustanovení § 25 odst. 1 a 2 písm. c) bod 1. nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 22/2018, kterým se vydává 
organizační řád Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, stanovím  
  

§ 1  
 

Úvodní ustanovení  
 
 Účelem tohoto pokynu je stanovit a ujednotit vnitřní vybavení samostatných výslechových místností (dále jen „výslechová místnost“) vazebních 
věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „věznice“) nábytkem, kancelářskou technikou a dalším vhodným příslušenstvím.  
  

Standard vybavení výslechových místností  
 

§ 2  
 
 (1) Výslechové místnosti musí být vymalovány bílou barvou, dobře osvětlené a větratelné. Standardně jsou vybaveny nábytkem vyrobeným v 
truhlářských provozech vlastní výrobní činnosti Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).  
  
 (2) Standard vnitřního vybavení výslechových místností zahrnuje kancelářský nábytek, sedací nábytek, kancelářskou techniku a nezbytnou 
dorozumívací techniku.  
  
 (3) Standardním vybavením prostoru pro vyšetřovanou osobu je:  
  
a) odkládací stolek,  
  
b) 1 ks vhodné kancelářské nebo konferenční židle.  
  
 (4) Standardním vybavením prostoru pro vyšetřovatele je:  
  
a) psací stůl bez zásuvek,  
  
b) pevná věšáková stěna,  
  
c) odpadkový koš,  
  
d) 2 ks vhodné kancelářské nebo konferenční židle,  
  
e) samostatný osobní počítač bez připojení do počítačové sítě Vězeňské služby vybavený kancelářským softwarem a s přístupem do aplikačního softwaru 
elektronický systém spisové služby Policie České republiky (ETŘ),  
  
f) tísňový hlásič nebo jiný systém automatického přivolání pomoci s připojením vždy na operační středisko věznice a jiné dorozumívací zařízení (např. 
vnitřní telefon, hláska, zvonek) s připojením na strážní nebo dozorčí stanoviště, příp. operační středisko věznice.  
  
 (5) Rozměry kancelářského nábytku a dispoziční řešení vychází z prostorových možností jednotlivých výslechových místností.  
  

§ 3  
 
 Vybavení výslechových místností podle tohoto pokynu zabezpečí ředitelé věznic nejpozději do 30. června 2021.  
  

Zrušovací a závěrečné ustanovení  
 

§ 4  
 
 Pokyn generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 2/2007, kterým se stanoví standard vybavení výslechových místností, 
se zrušuje.  
  

§ 5  
 

Účinnost 
 

 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení.  
  
 V Praze dne 25. září 2020  
Č. j.: VS-145573-20/ČJ-2020-8000PS-IAŘ  
  

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky  
vrchní státní rada  

genmjr. PhDr. Petr Dohnal v.r. 
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