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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane magistře, 
 
na základě Vaší písemné žádosti ze dne 10. 5. 2021 o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám k Vašim jednotlivým dotazům 
sděluji následující: 
 
Ad 1) Jaký subjekt (orgán veřejné moci) je nadřízen Vojenské policii? 

Vojenská policie je podle § 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 
zákonů (zákon o Vojenské policii), součástí Ministerstva obrany. Podle § 6 citovaného zákona 
stojí v čele Vojenské policie náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministru 
obrany. Z uvedeného vyplývá, že nadřízeným Vojenské policie je ministr obrany. 
 
Ad 2) Jaký subjekt (orgán veřejné moci) přezkoumává postupy Vojenské policie? 

Úkoly Vojenské policie vykonávají vojenští policisté. Výkon služby a postupy vojenských 
policistů hodnotí jejich nadřízení. Také ve Vojenské policii je platný princip dvoustupňového 
řízení. Z tohoto důvodu prvostupňové postupy (rozhodnutí) orgánů územních velitelství 
Vojenské policie projednává ve druhém stupni Hlavní velitelství Vojenské policie, respektive 
náčelník Vojenské policie. Prvostupňová rozhodnutí náčelníka Vojenské policie projednává 
ve druhém stupni ministr obrany. 
Součástí Vojenské policie jsou také pověřené orgány Vojenské policie, viz § 12 odst. 2  
písm. e) zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), jejichž postupy 
v trestním řízení přezkoumává státní zástupce. 
 
Ad 3) Komu mohu adresovat podání dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) pro 
podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, vojenského 
policisty, dle § 329 trestního zákoníku (zákon 40/2009 Sb.)? 

Podání ve smyslu správního řádu se podává podle povahy podání příslušnému správnímu 
orgánu. Pokud jde o podání ve správním řízení proti vojákovi v činné službě, je příslušným 



správním orgánem služební orgán vojáka, kterým je zpravidla velitel útvaru (ve Vojenské 
policii jím je velitel velitelství Vojenské policie).  
Jde-li o podání ve věci podezření ze spáchání trestného činu vojenským policistou, podává se 
toto oznámení příslušnému policejnímu orgánu (Oddělení inspekce a vnitřní kontroly 
Hlavního velitelství Vojenské policie) nebo státnímu zástupci. 
 
Kontaktní osoba: pplk. Mgr. Martin Čajan, tel. 973 215 798 
 
 

brigádní generál Ing. Miroslav Murček 
náčelník Vojenské policie 
podepsáno elektronicky 
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