
 

 

 H l a v n í  v e l i t e l s t v í  V o j e n s k é  p o l i c i e  
 Rooseveltova 620/23, Praha 6, PSČ 160 05, datová schránka: sd2aifa 

  

 

Praha 29. září 2020 

 

 

 

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 11. 9. 2020 žádost o poskytnutí informací ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Tazatel se dožaduje odpovědí na následující dotazy: 

1. „Jak (jakým právním či interním předpisem) jsou určeny pověřené orgány Vojenské 

policie, které jsou ve smyslu § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu (zákona č. 141/1961 

Sb.) policejními orgány? 

 

2. Evidujete statistiku, v kolika trestních řízeních pověřené orgány Vojenské policie plní 

úkoly policejního orgánu? Pokud ano, lze alespoň rámcově vyjádřit v kolika trestních 

řízeních to bylo: 

v jednotlivých letech 2015–2019; 

v jednotlivých letech 2015–2019 ve fázi před zahájením trestního stíhání a 

v jednotlivých letech 2015–2019 ve fázi po zahájení trestního stíhání? 

 

3. V jakých datových formátech Vojenská policie přijímá dokumenty v digitální podobě 

(ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 499/2000 Sb.)? 

 

4. Jakými prostředky elektronické komunikace Vojenská policie přijímá dokumenty 

v digitální podobě (ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb.)? 

 

5. Kde lze nalézt informace, které jste podle ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

povinni zveřejnit na úřední desce nebo na internetových stránkách Vojenské policie?“ 

 

Žadateli bylo sděleno následující: 

 

Ad 1) Podle § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu se policejními orgány rozumějí „pověřené 

orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které 

páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti 

vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou 

příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž 

jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo 

založené Ministerstvem obrany,“. 

  

Konkrétní pověřené orgány jsou stanoveny Rozkazem ministra obrany č. 109/2014 Věstníku 

Ministerstva obrany, Organizační řád Vojenské policie. Těmito pověřenými orgány Vojenské 



 

 

policie jsou 1. a 2. odbor kriminální služby Vojenské policie a oddělení inspekce a vnitřní 

kontroly, které jsou organizačními prvky Hlavního velitelství Vojenské policie.  

 

Ad 2) Pověřené orgány Vojenské policie, při plnění úkolů v řízení o trestných činech, v rámci 

působnosti vymezené zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, vedou statistiky 

potřebné k plnění úkolů Vojenské policie. Jednotlivé Vámi požadované údaje z rozdílných 

stádií přípravného řízení konaných v daném kalendářním roce jsou vyobrazeny v přiložené 

tabulce.  

  

Ad 2.1 Celkový počet 
šetřených případů 

Ad 2.2. Trestní 
řízení ve fázi 
prověřování 

Ad 2.3. Celkem trestních 
řízení ve fázi vyšetřování 

(včetně zkráceného 
přípravného řízení) 

2015 396 324 0 1) 

2016 385 234 56 

2017 372 286 83 

2018 352 279 93 

2019 392 328 89 
1) Vojenská policie působí ve fázi vyšetřování až od r. 2016 

 

Ad 3) Veškeré požadované informace jsou uvedeny na Úřední desce MO (www.army.cz). 

Vojenská policie jako součást organizační struktury Ministerstva obrany neprovozuje 

samostatnou úřední desku. Uvedená resortní Úřední deska v záložce e-podatelna MO definuje 

možnosti elektronického podání např. na přenosném nosiči (CD, DVD, USB Flash disk), nebo 

e-mailovou zprávou vše do velikosti jedné datové zprávy max. 20 MB. V podáních se jedná 

o datové formáty např. hypertextový dokument, zpráva v textovém standardu RTF či Adobe 

Acrobat Reader. 

 

Ad 4) V rámci výše uvedené Úřední desky resortu MO je v záložce Datové schránky odkaz na 

dvě DS provozované složkou Vojenské policie  

 ID: sd2aifa 

 ID: g2SE9yf jde o speciální DS pro komunikaci s kriminální a dopravní službou VP 

Dále lze ke komunikaci využít webové stránky zřízené přímo pro Vojenskou policii na adrese: 

www.vp.army.cz, kde v záložce kontakty je odkaz na e-mailové adresy tiskové a informační 

důstojnice a odkazy na jednotlivá Velitelství VP. Rovněž pověřené policejní orgány zde 

pravidelně v záložce Soubory ke stažení zveřejňují Výroční zprávy o činnosti a Statistické 

přehledy kriminality šetřené orgány VP. V záložce Povinné informace jsou zveřejňovány 

i odpovědi na žádosti o poskytnutí informací podle Informačního zákona.  

 

Ad 5) V rámci uvedeného paragrafu jsou veškeré požadované informace vztahující se 

k činnosti veřejnoprávního původce, kterým je pro oblast „příjmu dokumentů“ uveden v rámci 

Úřední desky resort MO, jehož organizační součástí je i složka Vojenské policie. Jen aktuálně 

jsou upraveny v návaznosti na usnesení vlády č. 217 úřední hodiny příslušných součástí 

a složek ministerstva tedy i podatelen na Po 9:00 – 11:00 hod a St 13:00 – 15:00 hod. 

 

http://www.army.cz/

