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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 25. července 2016 žádost o poskytnutí informací týkajících se:  

Statistiky kriminality, projektu Optimalizace systému boje s korupcí, SOGu VP, a struktury 

VP. 

 

Žadateli byly sděleny následující informace. 

 

 

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 25. července 2016 Vám sděluji, že v souladu se zákonem 

č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly na 

stránkách htto://www.vp.armv.cz/soubory-ke-stazeni zveřejněny statistiky počtu případů 

trestných činů šetřených Vojenskou policií za období let 1993 - 2009, a to v maximálním 

rozsahu a struktuře, kterou v té době používaný informační systém evidence případů Vojenské 

policie umožňoval. Jedná se o celkový součet případů po jednotlivých paragrafech trestního 

zákona před jeho novelizací k 1. lednu 2010. 

 

K Vašim dalším dotazům uvádím následující: 

 

1. Celostátní statistiky kriminality jsou projektem, jehož gestorem je Ministerstvo vnitra 

ČR.Vojenská policie přispívá do tohoto projektu v rozsahu specifikovaným gestorem a tyto 

údaje jsou zveřejňované ve výroční Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti na území České republiky, zveřejňované na internetových stránkách Ministerstva 

vnitra ČR. Data o případech šetřených Vojenskou policií nejsou pro zobrazení v aplikaci 

htto://www.mapakriminalitv.cz/ využitelná vzhledem k tornu, že tato aplikace využívá k 

souhrnnému zobrazení územní uspořádání Policie ČR, které je odlišné od územní působnosti 

Vojenské policie. 

 

2. Projekt Optimalizace systému boje s korupcí probíhal v resortu Ministerstva obrany ČR v 

době od 1. června 2014 do 16. září 2015. Gestorem realizace projektu byl do 30. listopadu 

2014  ředitel Inspekce ministra obrany, od 1. prosince 2014 (do jeho ukončení) ředitel Sekce 

průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany. Cílem uvedeného projektu 

bylo provedení auditu etického chování zaměstnanců Ministerstva obrany, modernizace 

informačně-technologického prostředí a protikorupčního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že 

vlastní realizace projektu byla uskutečněna gestorem za využití personálních pracovníků a 

pracovníků Odboru interního auditu Ministerstva obrany bez účasti Vojenské policie, 

Vojenská policie do projektu žádné podklady neposkytovala. 

 



3. Útvar speciálních operací (SOG) Vojenské policie byl útvarem Vojenské policie, který se 

nikdy kriminalitou nezabýval, neboť neměl postavení policejního orgánu a neprováděl žádné 

úkony ve smyslu trestního řádu. 

 

S ohledem na ustanovení § 11, odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona Vám sděluji, že 

v současné době je Vojenská policie členěna na několik odborů či oddělení, kde součástí 

Hlavního velitelství Vojenské policie je rovněž kriminální služba. 

 

Vámi uváděný pojem plánovaná zátěž je neznámým pojmem, neboť nápad trestné činnosti ani 

náročnost jednotlivých případů nelze prognózovat, a proto nelze ani „plánovat zátěž" v této 

oblasti. 


