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Systém ASPI - stav k 20.2.2021 do částky 32/2021 Sb. a 4/2021 Sb.m.s. - RA1721 
13/2017 (NGŘ) - k realizaci telefonních hovorů obviněných, odsouzených a chovanců - poslední stav textu  
 

13/2017 

Nařízení 

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky  

k realizaci telefonních hovorů obviněných, odsouzených a chovanců  
 

Změna: 43/2017  
Změna: 10/2018  
  

 Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovím  
 

§ 1  
 

Účel nařízení  
 

 Účelem tohoto nařízení je upravit, stanovit a ujednotit pravidla pro  
  

a) zaměstnance oddělení výkonu vazby, trestu a zabezpečovací detence, při zajišťování a naplňování práv vězněných osob v oblasti telefonování,  
  

b) užívání telefonu obviněným, odsouzeným a chovancem,  
  

c) uskutečnění prvního telefonního hovoru obviněného, který nedisponuje finančními prostředky ke kontaktu s obhájcem v jeho trestní věci (dále jen 
„obhájce“) nebo s advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci (dále jen „zplnomocněný advokát“).  
  

§ 2  
 

Povinnosti zaměstnanců oddělení výkonu vazby, trestu a zabezpečovací detence  
 

 (1) O možnosti získání karty k telefonnímu účtu (dále jen „karta“) vyrozumí obviněného, odsouzeného nebo chovance (dále jen „vězněná 
osoba“, není-li dále stanoveno jinak) při přijetí do výkonu vazby, nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo nástupu do zabezpečovací detence 
zaměstnanec pověřený ředitelem vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „pověřený zaměstnanec“), 
přičemž karta bude vězněné osobě vydána a to na základě jeho písemné žádosti, na které následně stvrdí svým podpisem její převzetí. Tato žádost 
se zakládá do osobního spisu vězněné osoby.  
  

 (2) Před povolením užívat telefon je pověřený zaměstnanec povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v žádosti vězněné osoby.
1)
 V 

žádosti vězněná osoba uvede až 5 telefonních kontaktů na osoby blízké. O vyšším počtu telefonních kontaktů na osoby blízké (maximálně však 10) 
rozhoduje ředitel vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „věznice“) nebo jím pověřený zaměstnanec. V 
případě povolení použití telefonu s jinou než osobou blízkou, obhájcem nebo zplnomocněným advokátem se postupuje v souladu s právními 
předpisy

10)
. Telefonní kontakty na obhájce a zplnomocněného advokáta nejsou limitovány. Žádost o povolení telefonních čísel i v případě změny 

telefonních čísel schvaluje vedoucí oddělení výkonu vazby, oddělení výkonu vazby a trestu, oddělení výkonu trestu nebo ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence, nebo jím pověřený zaměstnanec. Tato žádost se zakládá do osobního spisu vězněné osoby. O umožnění telefonického 
hovoru na povolené telefonní číslo žádá obviněný vrchního dozorce. Veškeré žádosti obviněného o umožnění telefonického hovoru se zakládají do 
jeho osobního spisu.2)  
  

 (3) Nastavení povolených telefonních kontaktů a dalších podmínek (např. délka hovorů, pořízení nahrávky o hovoru, omezení) provádí 
pověřený zaměstnanec do elektronického systému spojeného s poskytovatelem telefonních služeb (dále jen „elektronický systém“).  
  

 (4) Evidence užívání telefonu vězněnou osobou je při každém telefonátu vedena automatizovaně v elektronickém systému.3)  
  

 (5) V případě přemístění vězněné osoby zvěznice do jiné věznice, provede změnu věznice v elektronickém systému vrchní dozorce nebo 
vychovatel té věznice, do které je vězněná osoba přemístěna.  
  

 (6) Před propuštěním vězněné osoby provede pověřený zaměstnanec v elektronickém systému deaktivaci telefonního profilu vězněné 
osoby a zároveň dvakrát vytiskne potvrzení o konečném zůstatku na telefonním účtu. První výtisk předá propouštěné osobě a druhý předá oddělení 
správnímu věznice k založení do osobního spisu. V případě nepřítomnosti propuštěné vězněné osoby předá pověřený zaměstnanec oddělení 
správnímu oba výtisky potvrzení o konečném zůstatku.  
  

§ 3  
 

Dobití finanční částky telefonního účtu  
 

 (1) Možnosti dobití telefonního účtu jsou následující:  
  

a) převod finanční částky od osob mimo věznici na číslo bankovního účtu poskytovatele telefonní služby, přičemž se jako variabilní symbol uvede číslo 
telefonního účtu vězněné osoby,  
  
b) dobití telefonního účtu od osob mimo věznici přes webovou aplikaci „mytel.io“,  
c) dobití telefonního účtu vězněnou osobou přímo ve věznici v den realizace nákupu ve vězeňské prodejně, kdy si vězněná osoba v rámci nákupu 
požádá vrchního dozorce nebo vychovatele o dobití telefonního účtu předem, a to na základě písemné žádosti s uvedením částky určené k dobití, 
přičemž minimální částka k dobití činí 50 Kč. V případě dobití vyšší částky musí být částka násobkem 50 Kč (např. 100 Kč, 150 Kč, 200 Kč). Dobití 
částky provede vrchní dozorce nebo vychovatel v elektronickém systému, a to v den, kdy jsou ve věznici realizovány nákupy vězněných osob. Po 
dobití částky zapíše vrchní dozorce nebo vychovatel částku do seznamu nákupů konkrétní vězněné osobě a vytiskne z elektronického systému 
potvrzení o nabití. Toto potvrzení společně s žádostí o dobití vězněné osoby přiloží k seznamu nákupů.  
  

 (2) Maximální výše kreditu nesmí přesáhnout hodnotu 3 000 Kč. V případě, že bude tento limit překročen, nebude dobití úspěšné. Při 
odchozích telefonických hovorech z České republiky do zahraničí lze individuálně nastavit výši kreditu tak, aby byl pokryt stanovený 20 minutový 
interval určený k telefonování.  
  

§ 4  
 

Refundace zůstatku finančních prostředků telefonního účtu  
 

 Refundaci finančního zůstatku na telefonním účtu řeší propuštěná vězněná osoba samostatně s poskytovatelem služeb, přičemž o této 
skutečnosti je poučena pověřeným zaměstnancem před vydáním karty.  
  

Stanovení pravidel pro užívání telefonu obviněným  
 

§ 5  
 

 (1) Užití telefonu obviněným se řídí právními předpisy
4)
.  

  

 (2) V případě zájmu obviněného a za předpokladu, že u něj není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných 
pro trestní stíhání, je mu umožněno užívání telefonu ke kontaktu s osobou blízkou nebo s osobou jinou než blízkou

5)
, se svým obhájcem nebo 
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zplnomocněným advokátem, zpravidla denně. Délka telefonního hovoru (telefonních hovorů) s osobou blízkou (osobami blízkými) je zpravidla 20 
minut denně. Telefonní hovory s obhájcem a zplnomocněným advokátem nejsou časově omezeny.  
  

 (3) Organizační zajištění realizace užívání telefonu obviněnými může věznice upravit vnitřním předpisem.  
  

§ 6  
 

 První telefonní hovor obviněného, který nedisponuje finančními prostředky, s obhájcem a zplnomocněným advokátem věznice realizuje 
podle právního předpisu

6)
.  

  

§ 7  
 

Stanovení pravidel pro užívání telefonu odsouzeným  
 

 (1) Užití telefonu odsouzeným se řídí právními předpisy
7)
.  

  

 (2) Při umožnění telefonického hovoru je dodržována zásada rovnosti práv odsouzených.  
  

 (3) Odsouzenému je umožněno užívání telefonu ke kontaktu s osobou blízkou nebo s osobou jinou než blízkou
11)

, s obhájcem nebo 
zplnomocněným advokátem, zpravidla denně. Délka telefonního hovoru (telefonních hovorů) s osobou blízkou (osobami blízkými) je zpravidla 20 
minut denně. Telefonní hovory s obhájcem a zplnomocněným advokátem nejsou časově omezeny.  
  

 (4) Je-li použití telefonu odsouzenému omezeno
8)
, pověřený zaměstnanec o tom provede záznam ve Vězeňském informačním systému 

(dále jen „informační systém“). V záznamu rovněž uvede důvod omezení užití telefonu.  
  

 (5) Organizační zajištění realizace užívání telefonu odsouzenými může věznice upravit vnitřním předpisem.  
  

§ 8  
 

Stanovení pravidel pro užívání telefonu chovancem  
 

 (1) Užití telefonu chovancem se řídí právním předpisem
9)
.  

  

 (2) Chovanci je umožněno realizovat telefonní hovor zpravidla denně. Délka telefonního hovoru (telefonních hovorů) s osobou blízkou 
(osobami blízkými) je zpravidla 20 minut denně. Telefonní hovory s obhájcem a zplnomocněným advokátem nejsou časově omezeny.  
  

 (3) V případě omezení použití telefonu chovancem, pověřený zaměstnanec o tom provede záznam v informačním systému. V záznamu 
rovněž uvede důvod omezení užívání telefonu.  
  

 (4) Organizační zajištění realizace užívání telefonu chovanci může věznice upravit vnitřním předpisem.  
  

§ 9  
 

Zrušovací ustanovení  
 

 Zrušuje se:  
 

 1. Pokyn generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 4/2013 k realizaci telefonních hovorů obviněných, odsouzených a 
chovanců.  
  

 2. Pokyn generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 6/2016, kterým se mění pokyn generálního ředitele Vězeňské služby 
České republiky č. 4/2013 k realizaci telefonních hovorů obviněných, odsouzených a chovanců.  
  

§ 10  
 

Účinnost 
 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. března 2017.  
  

 V Praze dne 20. března 2017 Č. j: VS-30686-5/ČJ-2017-800040-IAŘ  
  

 

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky  
vrchní státní rada  

brig. gen. Mgr. Petr Dohnal v. r. 
v zastoupení plk. Ing. Marian Prokeš v. r.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________ 
 

1) § 43a odst. 1 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 377/2004 Sb.  
§ 25 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.  

2) § 43a odst. 2 vyhlášky č. 109/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
3) § 43a odst. 5 vyhlášky č. 109/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
§ 9 odst. 4 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.  

4) § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.  
§ 43a vyhlášky č. 109/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

5) § 13a odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
6) § 13a odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
7) § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 25 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
8) § 18 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
9) § 9 zákona č. 129/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
10) § 18 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 52/2004 Sb.  

§ 13a odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
11) § 18 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 52/2004 Sb. 


