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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – odpověď  

 

 

Hlavní velitelství Vojenské policie obdrželo dne 7. 11. 2019 žádost o poskytnutí informací 

podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, v níž se žadatel dotazuje „zda Vojenská policie vede trestní stíhání nebo 

trestní řízení ve stádiu přípravného řízení ve věci provádění revizí protipožárních zařízení 

u vojenské techniky na základě postoupených písemností o výsledcích kontrol, jak je uvedeno 

v rozhodnutí Ministerstva obrany č.j. MO 293287/2019-8694 ze dne 14. 10. 2019.“ 

 

V odpovědi žadateli bylo uvedeno, že 2. odbor kriminální služby HVeVP vede v současné době 

trestní řízení na základě materiálů, které byly VP postoupeny z Odboru inspekce ministra 

obrany. V současnosti je vedeno trestní řízení ve stádiu prověřování ve smyslu ustanovení 

§ 158, odst. 3 tr. řádu.  

 

Toto trestní řízení má přímou souvislost s trestním řízením, které již bylo policejním orgánem 

2. odboru kriminální služby HVeVP ukončeno ve smyslu ust. § 159a, odst. 1 tr. řádu. Tato 

souvislost spočívá jednak v předmětu prověřování, jednak v subjektech, které jsou předmětem 

prověřování, respektive jsou zmiňovány v materiálech převzatých z Odboru inspekce ministra 

obrany. Poskytnutím těchto informací by tedy byl zcela jednoznačně zmařen předmět a účel 

trestního řízení. 

 

Žadatel dále požadoval informaci: „Pokud by však Vojenská policie v minulosti prověřovala 

skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin ve věci nebo v souvislosti 

s prováděním revizí protipožárních zařízení u vojenské techniky na základě postoupených 

písemností o výsledcích kontrol, jak je uvedeno v rozhodnutí Ministerstva obrany č.j. MO 

293287/2019-8694 ze dne 14. 10. 2019, avšak věc odložila, žádám o poskytnutí 

anonymizovaného usnesení o odložení této věci.“ 

 

Žadateli bylo poskytnuto anonymizované usnesení o odložení věci. 

 

 

 

 


