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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

 

 

Na základě písemné žádosti ze dne 20. 1. 2020 o poskytnutí informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro potřeby zpracování diplomové práce 

bylo tazatelce sděleno následující: 

 

1) Informace o vnitřní organizaci Vojenské policie. 

Strukturu Vojenské policie řeší rozkaz ministra obrany č. 61/2019 Věstníku Ministerstva 

obrany, Organizační řád Ministerstva obrany, a vnitřní organizaci Vojenské policie upravuje 

rozkaz ministra obrany č. 109/2014 Věstníku Ministerstva obrany, Organizační řád Vojenské 

policie. 

 

2) Které konkrétní části Vojenské policie vykonávají působnost policejních orgánů? 

Pověřený orgán Vojenské policie je v současné době taktéž upraven rozkazem ministra obrany 

č. 109/2014 Věstníku Ministerstva obrany, Organizační řád Vojenské policie. Dle čl. 19 a násl. 

tohoto rozkazu ministra obrany, plní úkoly policejní ochrany v souladu s ustanovením § 4 odst. 

1 písm. a) až d) a o) zákona o Vojenské policii Kriminální služba, jež se organizačně člení na 

1. odbor kriminální služby a 2. odbor kriminální služby. 1. odbor kriminální služby je 

organizačním prvkem Hlavního velitelství Vojenské policie. Má postavení pověřeného orgánu 

Vojenské policie a působí na celém území České republiky, případně na území jiných států. 

2. odbor kriminální služby je samostatnou organizační součástí kriminální služby Vojenské 

policie. 2. odbor kriminální služby je pověřeným orgánem Vojenské policie s působností na 

celém území České republiky, případně na území jiných států.  Tyto odbory jsou odpovědné za 

plnění úkolů pověřeného orgánu Vojenské policie podle § 12 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V návaznosti na uvedené ustanovení trestního řádu jsou výše uvedené organizační celky 

Vojenské policie pověřeny statutem pověřených orgánů Vojenské policie ve vnitřním rozkaze 

náčelníka Vojenské policie, v němž jsou dále blíže konkretizovány. V řízení o trestných činech 

příslušníků ozbrojených sil a příslušníků Vojenské policie je určeno Oddělení inspekce a vnitřní 

kontroly.  

 

3) Kdo konal vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil spáchaných při plnění 

úkolů v zahraničí – znění § 161 odst. 7 tr. řádu, před novelizací  

Vybrané osoby služebně činné u policejního orgánu Kriminální služby Vojenské policie, 

jmenovitě určené ve vnitřním rozkaze náčelníka Vojenské policie, byly příslušné konat 

vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil spáchaných při plnění úkolů 

v zahraničí dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění před 

novelizací provedenou zákonem č. 150/2016 Sb., tedy ve stavu účinném do 30. 6. 2016. 

 


