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PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL 

 

ODPOSLECH TELEFONU SPYTEL – PROČ ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ? 

Jsme si vědomi, že na trhu existuje celá řada řešení pro odposlech telefonu nabízejících mnohdy 

velmi podobné funkce. Je proto velmi náročné všechny nabídky projít a vybrat tu správnou. Je však 

rozdíl mezi funkčností a spolehlivostí deklarovanou obchodním textem a reálnou situací. V praxi se 

totiž skutečná funkčnost jednotlivých řešení pro monitorování mobilního telefonu dramaticky liší. 

Níže uvádíme seznam důležitých parametrů, na které je třeba se při výběru zaměřit a které naše 

řešení splňuje. 

 

ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL – SROVNÁNÍ VERZÍ  

 

Verze SpyTel 1 SpyTel 3 SpyTel 12 

Podpora všech funkcí Ano Ano Ano 

Délka licence 1 měsíc 3 měsíce 12 měsíců 

Cena 4 000,- Kč s DPH 9 000,- Kč s DPH 24 000,- Kč s DPH 

Cena za 1 měsíc 4 000,- 3 000,- 2 000,- 

Ušetříte - 3 000,- 24 000,- 

 

 

ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL - PŘEDNOSTI  

 

FUNKČNOST A SPOLEHLIVOST 

• Nabízíme velký rozsah funkcí, které opravdu spolehlivě fungují 

• Data z odposlouchávaného telefonu jsou na server přenášena velmi rychle bez zbytečné prodlevy 

• Přenosy jsou optimalizovány pro co nejmenší objem dat 

• Výběr dat přes přehlednou webovou aplikaci (otevřete v jakémkoliv počítači nebo telefonu s 

připojením na internet) 

 

FLEXIBILITA 

• Odposlech telefonu je přenosný na jiný přístroj 

• Funkčnost není vázána na konkrétní SIM kartu 

• Upozornění při změně SIM karty 

• Možnost odborné instalace v naší kanceláři, na vámi určeném místě nebo vlastními silami 

• Naši technici pracují i ve večerních hodinách a o víkendu 

 

BEZPEČNOST 

• Monitorovací software běží v telefonu zcela skrytě na pozadí bez možnosti odhalení uživatelem 

• Šifrovaný přenos dat z odposlouchávaného telefonu na server 

 

AKTUALIZACE 

• Dálkové aktualizace = podpora nových funkcí do budoucna + oprava při ztrátě kompatibility 

vlivem aktualizací jednotlivých aplikací v telefonu 
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NASTAVENÍ NA DÁLKU 

• Snadná změna všech parametrů na dálku 

• Nastavení softwaru pro monitorování telefonu dle požadavku klienta 

 

DOSTUPNOST 

• Přehledný webový portál s přístupem 24/7 

• Zobrazení na mobilních telefonech i tabletech 

 

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP 

• Vše s vámi zkonzultujeme a poradíme vám 

• O všech úskalích a rizicích odposlechu mobilu vás budeme objektivně informovat 

• Diskrétní jednání 

 

 

SEZNAM VŠECH FUNKCÍ ODPOSLECHU MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL 

 

Funkce Podporováno 

Odposlech hovorů v reálném čase ano 

Odposlech okolí v reálném čase ano 

Nahrávání telefonních hovorů (GSM) ano 

Záznam VoIP hovorů (internetové volání) ano 

Nahrávání okolí telefonu na vyžádání ano 

SMS upozornění na probíhající hovor ano 

Výpis telefonních hovorů (textový) ano 

 

SMS/MMS zprávy včetně smazaných ano 

iMessage ano 

Zasílání falešných SMS ano 

Mazání SMS obsahujících definované slovo ano 

Emaily - výchozí e-mailový klient 
 

ano 

 

Facebook chat (Facebook, Facebook 
messenger) 

ano 

WhatsApp chat ano 

Skype chat ano 

Viber chat ano 

Hangouts Android 

WeChat ano 
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Snapchat ano 

Line chat ano 

Yahoo Messenger ano 

BBM a další ano 

 

Fotky, obrázky ano 

Pořizování skrytých fotografií na vyžádání ano 

Pořizování skrytých videí na vyžádání ano 

Video soubory ano 

Hlasový záznamník ano 

Snímky obrazovky ano 

Záznam kláves - keylogger ano 

Adresář (kontakty včetně podrobností) ano 

Kalendář ano 

Poznámky ano 

Seznam instalovaných aplikací ano 

Přehled využívání aplikací ano 

Navštívené webové stránky ano 

Webové záložky ano 

 

Záznam přístupového kódu telefonu ano 

Záznam hesel aplikací ano 

 

GPS poloha – pravidelné zasílání polohy ano 

GPS poloha – zaslání jednorázově na vyžádání ano 

 

SMS upozornění při změně SIM ano 

Emailová upozornění 
 

ano 

Vzdálená správa telefonu ano 

Vzdálená odinstalace ano 

Dálková aktualizace ano 
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PODPOROVANÉ TELEFONY VHODNÉ K INSTALACI ODPOSLECHOVÉHO ŘEŠENÍ 

 

Operační systém Android 

 

Podporovány jsou všechny telefony s operačním systémem Android. Mezi nejčastěji upravované 

telefony patří telefony Samsung. Velmi často je řešení pro odposlech instalováno také do telefonů 

Huawei, Sony Xperia, LG, Prestigio, Xiaomi nebo HTC. Konkrétní zkušenosti s instalací 

odposlechového řešení SpyTel máme například u následujících modelů. Výčet není úplný, ale pouze 

orientační. 

 

Samsung Galaxy S9 Plus 

Samsung Galaxy S9 

Samsung Galaxy S8 Plus 

Samsung Galaxy S8 

Samsung Galaxy S8 Note 

Samsung Galaxy S7 

Samsung Galaxy S7 Edge 

Samsung Galaxy S6 

Samsung Galaxy S6 Edge 

Samsung Galaxy S5 

Samsung Galaxy S5 mini 

Samsung Galaxy S4 

Samsung Galaxy S4 mini 

Samsung Galaxy S3 

Samsung Galaxy S3 Neo 

Samsung Galaxy S3 mini 

Xiaomi Redmi 5A 

Xiaomi Redmi Note 4 

Samsung Galaxy A8 

Samsung Galaxy A7 

Samsung Galaxy A5 

Samsung Galaxy J5 

Samsung Galaxy Ace 4 

Samsung Galaxy XCover 3 

Samsung Galaxy Alpha 

Samsung Galaxy Note 

Samsung Galaxy Trend Plus 

Sony Xperia L 

Sony Xperia Z1 

Sony Xperia Z2 

Sony Xperia Z3 

Sony Xperia Z3 Compact 

LG G2 

LG G3 

 

Operační systém iOS (Apple) 

 

Řešení SpyTel podporuje také telefony Apple iPhone a tablety iPad. Z konkrétních modelů jsou to 

například telefony iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, 

iPhone 6S Plus, iPhone 8. U telefonů iPhone je nutné provést neoficiální odemknutí operačního 

systému, tzv. jailbreak, který nemusí být dostupný pro všechny verze operačního systému iOS. Pro 

ověření možnosti instalace do konkrétního telefonu nás prosím kontaktujte. 
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Telefony Nokia 

 

Operační systém Symbian, používaný v telefonech Nokia od roku 1998 do roku 2011, je již dlouhou 

dobu zastaralý a nepodporovaný. Přesto se však stále najdou uživatelé, kteří preferují jednoduché 

tlačítkové telefony před současnými chytrými telefony. Právě starší telefony Nokia s operačním 

systémem Symbian jsou v takovém případě ideální. Jako konkrétní příklady můžeme zmínit modely: 

 

Nokia C5 

Nokia C5 5MPx 

Nokia C5-03 

Nokia E52 

Nokia N82 

Nokia 6220 

 

 

Výčet podporovaných telefonů je samozřejmě neúplný a slouží pouze pro získání konkrétnější 

představy. 

 

INSTALACE ODPOSLECHU TELEFONU SVÉPOMOCÍ 

 

Zákazníkům, kteří nemají možnost telefon našim technikům fyzicky dodat nebo chtějí zůstat zcela v 

anonymitě, umožňujeme instalaci vlastními silami. Pro každý operační systém, konkrétní typ 

telefonu a verzi firmware máme připraven speciální instalační balíček, který zákazníkovi instalaci 

maximálně zjednodušuje. Veškerá funkčnost je přitom zachována a míra rizika 

minimalizována. Instalační proces probíhá automaticky, je velmi jednoduchý a všechny kroky 

jsou podrobně popsány v dodaném manuálu. Instalační balíček s veškerými instrukcemi zasíláme 

elektronicky, odposlech mobilního telefonu tak lze implementovat velmi rychle. 

ODBORNÁ INSTALACE NAŠÍM TECHNIKEM A ŠKOLENÍ 

 

Přestože řešení pro odposlech mobilního telefonu SpyTel umožňuje instalaci zákazníkem svépomocí, 

nabízíme odbornou instalaci naším technikem, která zahrnuje: 

 

• Root/Jailbreak telefonu 

• Implementaci odposlechu SpyTel 

• Otestování a ověření funkčnosti 

• Kontrolu skryté integrace řešení do systému telefonu 

• Odstranění veškerých známek manipulace se zařízením 

• Prezentace řešení zákazníkovi 

• Individuální nastavení funkcí 

• Školení na používání webového rozhraní 

 

Náš technik musí mít v tomto případě telefon fyzicky k dispozici. Instalaci a školení je možné 

realizovat v prostorách naší kanceláře nebo na vámi určeném místě. Naši technici jsou k dispozici i v 

nestandardní pracovní dobu a o víkendech. 
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ODPOSLECH MOBILU SPYTEL – MĚJTE TELEFON PLNĚ POD KONTROLOU 

 

Naše řešení profesionální monitorování odposlechu mobilního telefonu je určeno pro všechny, kteří 

nechtějí nic riskovat. Nabízíme Vám nejlepší řešení současnosti s maximálním servisem a odborností. 

Mobilní telefony upravujeme od roku 2008. Začali jsme s verzí pro tehdy dominantní systém Symbian 

běžící na telefonech Nokia. Dnes je však tento OS již zcela nostalgickou záležitostí. Nové moderní 

operační systémy nám však poskytují mnohem více možností, jak získat celou uživatelovu komunikaci 

a aktivitu. Upozorňujeme však, že náš monitoring mobilního telefonu je dodáván jako bezpečnostní 

produkt k zajištění ochrany dětí a svěřených osob a to pouze s jejich souhlasem. 

 


