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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.  

 

Vojenská policie obdržela dne 11. října 2016  žádost o sdělení kolikrát byly v letech 2010 až 

2016 pověřené orgány VP dožádány policejním orgánem nebo státním zástupcem k provedení 

jednotlivých úkonů vyšetřování dle ust. § 161 odst. 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.  

 

Žadateli byly sděleny následující informace.  

 

k Vašemu dotazu, kolikrát byly v letech 2010 až 2016 pověřené orgány Vojenské policie 

dožádány policejním orgánem nebo státním zástupcem k provedení jednotlivých úkonů 

vyšetřování dle ust. 161 odst. 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád Vám sděluji, že Vám není 

možné vyhovět, neboť Vojenská policie nevede statistiky o počtech dožádání ani o počtech 

pokynů vydaných státním zastupitelstvím.Tyto údaje lze získat pouze z jednotlivých spisů, z 

nichž většina je již uložena ve Vojenském správním archivu. Rovněž podotýkám, že ani nový 

systém evidence ETŘ zavedený k 1. 1. 2016 tyto informace neumožňuje vyhledat bez 

přímého vstupu do složky případu. Z důvodu ochrany informací má přímý vstup do složky 

případu pouze zpracovatel a jeho přímý nadřízený. 

 

Pro zodpovězení Vašeho druhému dotazu, tedy kolikrát byly Vojenskou policií odevzdány 

případy podezření ze spáchání trestného činu v letech 2010 až 2016 veliteli ke kázeňskému 

projednání, si Vás dovolím odkázat na stránky Vojenské policie, kde jsou k případnému 

stažení zveřejněny statistické přehledy za jednotlivé roky. Nenaleznete zde však rok 2016, 

neboť statistický přehled za uvedený rok bude zpracován až v prvním čtvrtletí roku 

následujícího. Takto jsou statistické přehledy zpracovávány pravidelně. 

 

 

http://www.vp.army.cz/soubory-ke-stazeni 


