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Pravidla (metodika) realizace projektu „Skype – obhajoba“ v běžném provozu
Čl. 1
Obecné organizačně-technické podmínky realizace projektu „Skype – obhajoba“
1) Projekt je realizován ve všech organizačních jednotkách VS ČR.
2) Projekt je využíván jako alternativní způsob zajištění komunikace obviněných, odsouzených a
chovanců (dále jen „vězněná osoba“) se svými obhájci/advokáty.
3) Projekt je do odvolání realizován prostřednictvím platformy Skype.
4) Délka jednoho videohovoru se umožní v rozsahu až na 2 hodiny (dle obsazenosti příslušné
místnosti) v časovém rozmezí od 7:00 do 15:00 hod. (o realizaci videohovoru delším než 2
hodiny a realizaci mimo stanovené časové rozmezí rozhoduje ředitel věznice na základě
předchozí žádosti obhájce/advokáta).
5) Rezervační systém spravují zaměstnanci oddělení správního dané věznice. Rezervace termínu
realizace videohovorů probíhá prostřednictvím webportálu (intranet) dané věznice (podporu
zajišťuje odbor informatiky GŘ VS ČR).
6) Pro realizaci projektu „Skype – obhajoba“ je ve věznici vyčleněna místnost, která je
z bezpečnostního hlediska zajištěna tak, aby nebyl možný např. zásah vězněné osoby do
technického zabezpečení PC včetně příslušenství, apod. Jako vhodná se jeví např. místnost
určená pro rozmluvu vězněné osoby se svým obhájcem/advokátem, či místnost pro výslechy
OČTŘ.
7) PC pro realizaci videohovoru obsahuje nezbytné IT vybavení – monitor, webkameru,
mikrofon a reproduktory. Může být použito obdobné zařízení např. notebook, tablet.
8) Zařízení pro videohovory nesmí být připojena do interní sítě VS ČR. Z toho důvodu jsou
zařízení vybavena USB modemem a datovou SIM kartou.
9) Technickou stránku a podporu zajišťuje odbor informatiky a odbor logistiky GŘ VS ČR. Další
podmínky projektu jsou v gesci odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR.
Čl. 2
Cílová skupina projektu „Skype – obhajoba“
1) Projekt je určen pro realizaci videohovorů všech vězněných osob s obhájci/advokáty
(případně jejich zmocněné koncipienty). U obviněných vzatých do výkonu vazby podle § 67
písm. b) trestního řádu se postupuje na základě dohody s příslušným orgánem činným
v trestním řízení.
Čl. 3
Postup při realizace projektu „Skype – obhajoba“
1) Úvodní osobní návštěva obhájce/advokáta ve věznici není nutná. Nicméně je nezbytné, aby
věznice disponovala příslušnými doklady obhájce/advokáta v souladu s NGŘ č. 66/2017,
kterým se stanoví postup vazebních věznic a věznic v souvislosti s poskytováním právních
služeb obhájcem nebo advokátem v jiné věci obviněným, odsouzeným nebo chovancům
(např. plná moc, rozhodnutí soudu o ustanovení).
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2) S realizací videohovoru musí písemně, na stanovených formulářích, souhlasit jak vězněná
osoba, tak obhájce/advokát.
3) Obhájce/advokát prostřednictvím datové schránky (případně osobně) doručí do věznice nový
(aktualizovaný) formulář souhlasu s realizací videohovorů s vězněnou osobou. Součástí
souhlasu vězněné osoby je zároveň poučení, které provádí: vrchní dozorce ve výkonu vazby,
vychovatel ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v zabezpečovací detenci, případně jiný,
ředitelem pověřený zaměstnanec. Formuláře jsou zakládány do osobního spisu vězněné
osoby. Pokud vězněná osoba podepsala souhlas a poučení v předchozím období, využije se
analogicky i pro provoz v běžném režimu projektu „Skype – obhajoba“, není nutné
podepisovat aktualizované poučení.
4) Spárování Skype loginu obhájce/advokáta s věznicí provádí zaměstnanec oddělení
informatiky dané věznice.
5) Pro zajištění rezervace kontaktuje obhájce/advokát oddělení správní dané věznice (např.
telefonicky, e-mailem), telefonní kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách věznice.
Oddělení správní věznice po ověření možnosti realizace (obsazenost příslušné místnosti,
přítomnost a souhlas vězněné osoby) danou rezervaci obhájci/advokátovi potvrdí.
V mimopracovní době oddělení správního bude hovor přesměrován na kompetentního
pracovníka věznice.
6) Rezervace termínu videohovoru musí být učiněna minimálně jeden pracovní den předem (jak
ze strany vězněné osoby, tak ze strany obhájce/advokáta).
7) V programu VIS se v souvislosti s projektem „Skype – obhajoba“ v číselníku „ÚKON“ Žádanka o předvedení/vydání využívá pouze položka „Skype- obhajoba“. Položka „videohovor
obviněného s obhájcem“ se týkala dříve realizovaného pilotního projektu a v běžném
provozu se již nevyužívá.
8) Při samotné realizaci videohovoru kontaktuje pověřený zaměstnanec věznice
obhájce/advokáta prostřednictvím Skypu jako první, prostřednictvím kamery zkontroluje
předložený doklad totožnosti obhájce/advokáta (bez přítomnosti vězněné osoby), následně
předvede vězněnou osobu do místnosti a místnost opustí. Dále je průběh videohovoru
monitorován pouze vizuálně bez odposlechu a záznamu komunikace mezi
advokátem/obhájcem a vězněnou osobou.
9) V případě žádosti obhájce/advokáta vystaví věznice potvrzení o provedeném úkonu
s klientem.
10) Realizace videohovoru je zaznamenána do VIS „Průběh VVaT“.

