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1 Úvodní slovo náčelníka Vojenské policie 

 

Vážení spoluobčané, 

právě otevíráte Výroční zprávu Vojenské policie za rok 

2020, která má za cíl přiblížit Vám činnost této specifické 

součásti Ministerstva obrany ČR.  

Vojenská policie (VP), založená v roce 1991, plní již 30 let 

úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany (MO), 

ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu  

a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 

MO. K tomu disponuje řadou specializovaných služeb, 

dopravní, pořádkovou, ochrannou a kriminální, k jejich 

podpoře využívá i vlastní kynology a pyrotechniky. Rozvíjí 

schopnosti v oblastech neletálních prostředků, biometrie, detenčních operací a výcviku 

zahraničních policejních složek. VP disponuje bohatými zkušenostmi z operací na Balkáně, 

v Iráku, Afghánistánu, na Sinajském poloostrově, v africkém Mali či Pobaltí. Naši příslušníci 

jsou zastoupeni ve strukturách NATO a jednotky VP jsou pravidelně zařazovány 

do pohotovostních spojeneckých systémů Sil rychlé reakce NATO a Bojového uskupení EU. 

Významným mezinárodním projektem, kterého se dlouhodobě účastníme spolu s kolegy  

z Polska, Slovenska, Chorvatska a od roku 2020 i z Gruzie, je Mnohonárodní prapor vojenské 

policie pro NATO. Tato jednotka v oblasti výcviku úzce spolupracuje s aliančním velitelstvím 

Mnohonárodního sboru Severovýchod. 

Bezpečnostní prostředí se v současném světě rychle mění, což na VP jako službu pro rezort 

obrany a složku zodpovědnou za policejní ochranu ozbrojených sil klade značné nároky.  

V roce 2020 bylo, podobně jako v letech předchozích, na nové výzvy nutno reagovat změnami 

v naší organizační struktuře, modernizací výzbroje, výstroje, techniky a dalšího klíčového 

materiálu, upgradem komunikačních a informačních systémů, úpravami infrastruktury, novými 

formami výcviku a v neposlední řadě legislativními změnami. Prohlubovala se spolupráce 

zejména s Armádou ČR, Policií ČR, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, státními 

zastupitelstvími a ostatními ozbrojenými sbory včetně spolupráce se zahraničními partnery. VP 

pomáhala (a stále pomáhá) v boji proti aktuální pandemii koronaviru – naši příslušníci 

se specializací bojových záchranářů byli nasazeni ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Vážení spoluobčané, Česká republika a její ozbrojené síly jsou dnes součástí globalizovaného 

světa, který přináší spoustu velkých možností, ale i vážných hrozeb. Vojenská policie jako jedna 

z bezpečnostních složek České republiky přispívá svým dílem k tomu, aby naše země zůstala  

i nadále bezpečná, stabilní, svobodná a v mezinárodním kontextu vnímaná jako spolehlivý  

a důvěryhodný partner. Nejen na základě této zprávy můžete zhodnotit, jak se nám tento 

úkol daří 

brigádní generál Ing. Miroslav Murček 

náčelník Vojenské policie  
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2 Seznámení s činností a úkoly Vojenské policie 

 

Základním posláním Vojenské policie je plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil České 

republiky, vojenského materiálu a objektů, vojenských újezdů a ostatního majetku,  

s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.  

V jejím čele je náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje a odvolává ministr obrany  

a jemuž je přímo podřízen a který je nadřízený všem příslušníkům vojenské policie.  

Vojenským policistou může být nejen voják z povolání zařazený v této organizaci, ale i voják 

v záloze povolaný na vojenské cvičení k útvaru Vojenské policie. 

Kromě České republiky příslušníci VP plní úkoly i na místech působení českých ozbrojených 

sil v zahraničí. 

 

 

Organizační struktura Vojenské policie: 

 

 

  

Ministr obrany

Policejní výkon Kriminální služba Štáb

Zástupce náčelníka 

Vojenské policie

Zástupce náčelníka 

Vojenské policie pro 

trestní řízení

Náčelník štábu            

Vojenské policie

Náčelník Vojenské policie

Velitelství         

ochranné služby 

Vojenské policie

Velitelství                  

Vojenské policie 

Tábor

Velitelství            

Vojenské policie 

Olomouc

Hlavní veliteltsví 

Vojenské policie
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Každé velitelství má svá specifika daná zejména územní působností a vojenskými objekty, 

které se na daném území nachází.  

 
 

 

 

Hlavní velitelství Vojenské policie  

působí na celém území České 

republiky. Je organizačním útvarem 

Vojenské policie pro tvorbu a realizaci 

koncepce výstavby a rozvoje 

Vojenské policie a řízení policejní 

ochrany. Odpovídá za realizaci vnitřní 

kontroly. 

Dílčí složky Hlavního velitelství VP 

poskytují metodickou činnost  

a podporu podřízeným subjektům, jsou 

gestorem VP ve věcech finančních, realizují veřejné zakázky a koordinují zahraniční aktivity.  

V rámci Hlavního velitelství VP působí kriminální služba, která se zabývá bojem proti obecné 

i hospodářské trestné činnosti s důrazem na závažnou majetkovou trestnou činnost a korupci. 

Součástí Hlavního velitelství je Oddělení inspekce a vnitřní kontroly VP, které řeší trestnou 

činnost vojenských policistů a dohlíží nad jejich nestranností. 

 

 

Budova Hlavního velitelství VP 
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Velitelství ochranné služby Vojenské policie 

působí zejména na území hlavního města Prahy. 

Plní úkoly spojené převážně s ochranou,  

a to ať už se jedná o ochranu osob (ministra 

obrany, náčelníka Generálního štábu Armády 

České republiky a dalších ministrem obrany 

určených osob), nebo ochranu zájmových 

objektů, jako je Ministerstvo obrany, Generální 

štáb Armády České republiky a objekty určené 

k nepřetržité ochraně Vojenským 

zpravodajstvím. V souvislosti s ochranou 

objektů odpovídá za řízení a správu fyzické 

bezpečnosti těchto objektů včetně provozu, testování a údržbu převzatých technických 

prostředků. Pro celý rezort obrany vykonává výrobu, evidenci a distribuci jednotlivých druhů 

průkazů. Vykonává inspekční činnost v oblasti fyzické bezpečnosti objektů.  

V teritoriu tohoto velitelství se nachází vojenské letiště v Praze – Kbelích, kam přilétají 

oficiální zahraniční návštěvy a delegace a odkud odlétají vojáci do zahraničních operací. 

Příslušníci tohoto velitelství odpovídají jak za ochranu a doprovod mezinárodních letů letadel 

Armády České republiky, tak zahraničních návštěv, delegací a inspekčních týmů.  

 

 
Velitelství Vojenské policie Tábor,  

které působí na celém území Čech mimo 

Prahu a Velitelství Vojenské policie 

Olomouc, jehož hlavním teritoriem je území 

Moravy, provádí úkoly spojené s doprovody  

a policejní ochranou nebezpečných nákladů, 

např. zbraní, munice, výbušnin, a přesuny 

nadrozměrné techniky ozbrojených sil ČR  

i zahraničních armád.  

V České republice se nachází několik 

muničních skladů, kterým příslušníci těchto 

velitelství poskytují ochranu. Zabezpečují také 

pohotovostní službu k provedení rychlého policejního zásahu při napadení strategických 

objektů.   

Společnými úkoly obou velitelství jsou zejména plnění úkolů v rámci dopravní a pořádkové 

služby, kdy ve vojenských objektech a při pořádání vojenských akcí dohlíží nad dodržováním 

veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. Objasňují také dopravní nehody  

a přestupky nebo provádí bezpečnostní kontroly osob a vozidel ve vojenských újezdech. 

 

Budova Velitelství ochranné služby VP 

Budova Velitelství VP Tábor 
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Aby byly všechny úkoly Vojenské policie plně 

profesionálně plněny, mají ve svých řadách 

vojenští policisté specialisty pyrotechnické 

a kynologické služby.  

V čele Velitelství ochranné služby VP, 

Velitelství Vojenské policie Tábor a Olomouc 

jsou velitelé, kteří jsou přímo podřízeni 

náčelníkovi Vojenské policie. Řídí svá 

velitelství a odpovídají za jejich činnost. 

 

 

 

 

  

Budova Velitelství VP Olomouc 
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3 Personální zabezpečení 

Ve služebním poměru bylo u Vojenské policie v roce 2020 evidováno 1 166 vojáků, z toho 

1 030 mužů a 136 žen (tj. 12% žen u VP). V pracovním poměru bylo evidováno 73 občanských 

zaměstnanců, z toho 40 mužů a 33 žen. V jednotkách aktivní zálohy Vojenské policie bylo 

evidováno 49 vojáků, z toho 42 mužů a 7 žen. 

Rozložení zaměstnanců VP dle příslušnosti ke složce a dle skupinového zařazení: 

 

Personální doplňování Vojenské policie se realizuje v zásadě dvěma způsoby, a to přestupem 

vojáka jiné vojenské odbornosti do kariéry vojenského policisty nebo povoláním uchazeče 

mimo služební poměr do činné služby vojáka z povolání. Podmínkou pro služební zařazení  

ve Vojenské policii, kromě existence vhodného volného služebního místa, je splnění požadavků 

výběrového řízení, které zahrnuje zejména posouzení dosažené kvalifikace, psychologické 

vyšetření a přezkoušení tělesné zdatnosti (viz www.vp.army.cz/vyberove-rizeni-k-vp). 

Uchazečům s praxí ve služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů podle zákona  

č. 361/2003 Sb. jsou po služebním zařazení ve Vojenské policii uznávány kurzy odborné 

přípravy, absolvované v průběhu tohoto služebního poměru, využitelné v jejich novém 

služebním zařazení ve Vojenské policii. 

 

Výběrovému řízení pro obsazení služebních míst 

ve Vojenské policii nebo v aktivní záloze Vojenské policie 

se i přes omezení, která souvisela s opatřeními proti šíření 

nákazy Covid-19, podrobilo 262 uchazečů, z toho 249 

pro službu vojáka z povolání (212 mužů a 37 žen) a 13  

pro službu v aktivní záloze (9 mužů a 4 ženy). Podmínky 

výběrového řízení pro službu vojáka z povolání splnilo 

87 uchazečů (70 mužů a 17 žen) a 10 pro službu v aktivní 

záloze (7 mužů a 3 ženy).  

Z uchazečů, kteří splnili podmínky výběrového řízení, bylo ve Vojenské policii nově služebně 

zařazeno 49 uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Do aktivní zálohy 

bylo zařazeno 9 uchazečů. Pracovní poměr byl sjednán se 6 občanskými zaměstnanci. 

Od jiných organizačních celků rezortu Ministerstva obrany bylo k Vojenské policii po splnění 

podmínek výběrového řízení přeloženo 44 vojáků z povolání a 6 jich bylo přeloženo 

od Vojenské policie k jinému organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany. Služební 

poměr zanikl 35 vojákům z povolání a 4 občanským zaměstnancům.  

HVeVP
19%

VeOS VP
31%

VeVP Tábor
22%

VeVP 
Olomouc

24%

Aktivní záloha
4%

Generálové
0,1%

Vyšší 
důstojnící

Nižší 
důstojníci

Praporčíci
47%

Poddůstojníci
15%

Občanští 
zaměstnanci

Aktivní zálohy
4%

20%

59%

20%
1%

Věková struktura uchazečů

do 25 let do 35 let

do 45 let 46 a více let

http://www.vp.army.cz/vyberove-rizeni-k-vp
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4    Kriminální služba 

 

Kriminální služba Vojenské policie plní úkoly policejní ochrany v souladu s ustanovením 

§ 4 odst. 1 písm. a) až d) a o) zákona č.300/2013 Sb., o Vojenské policii. Působí v trestním 

řízení jako pověřený orgán Vojenské policie podle § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. Kriminální služba působí na celém území České republiky,  

případně na území jiných států. Organizačně je členěna na dva odbory kriminální služby, 

oddělení odborné a metodické podpory, oddělení analýz informací a technické podpory, 

oddělení kriminalistické techniky a expertiz a oddělení Vojenské policie AZ. V čele kriminální 

služby stojí zástupce náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení. 

 

                                    Organizační struktura Kriminální služby VP:

 

 

1. a 2. odbor kriminální služby 

V čele odboru stojí náčelník odboru kriminální služby, který je přímo podřízen zástupci 

náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení. Příslušníci kriminální služby vedou 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 státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany. 



10 
 

Nad zákonností postupu kriminální služby 

jako policejního orgánu v trestním řízení 

vykonávají dozor a dohled příslušná státní 

zastupitelství. Kriminální služba při plnění 

úkolů úzce spolupracuje a koordinuje činnost 

s útvary Policie České republiky a Celní 

správy, Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů, Vězeňskou službou, městskou 

(obecní) policií a dalšími státními orgány.  

 

Oddělení odborné a metodické podpory 

Oddělení odborné a metodické podpory působí  

na celém území České republiky,  

a jakožto metodický prvek odpovídá za plnění 

úkolů pověřeného orgánu Vojenské policie  

a za přípravu a realizaci koncepce a plánů rozvoje 

kriminální služby včetně řídících aktů  

pro činnost pověřených orgánů u celé Vojenské 

policie. Pro potřeby zajištění jednotného výkonu 

trestního řízení, ale i postupu před jeho zahájením, 

poskytuje metodickou a odbornou pomoc, zároveň 

také přímou podporu a součinnost. Metodicky řídí 

a podporuje policejní činnosti pověřených orgánů 

Vojenské policie při prověřování a vyšetřování trestné činnosti,  

při šetření přestupků a v oblasti operativně pátrací činnosti. Na základě pověření zástupce 

náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení provádí kontrolu plnění úkolů policejní ochrany 

organizačních součástí kriminální služby a v oblasti trestního řízení i u dopravně pořádkové 

služby. Dále se podílí na zabezpečování dalšího vzdělávání příslušníků kriminální služby 

a dopravní služby činných v policejním orgánu. Aktuálně se též podílí na reformě Vojenské 

policie Ukrajiny (VP UKR) účastí v podvýboru pro reformu VP UKR a v pracovní skupině 

pro reformu vyšetřování VP UKR. 

 

Oddělení analýz informací a technické podpory 

Oddělení analýz informací a technické podpory působí na celém území České republiky. 

V rámci působnosti kriminální služby vede v Informačním systému Vojenské policie potřebné 

evidence a statistiky protiprávního jednání, odpovídá za kontrolu dodržování povinností 

při zpracovávání informací a osobních údajů v těchto evidencích a statistikách. Při předávání 

informací v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o Vojenské policii odpovídá 

za správnost a úplnost poskytované informace oprávněným subjektům. Koordinuje a zajišťuje 

analytickou činnost pověřených orgánů Vojenské policie. Podílí se na rozvoji aplikačního 

vybavení Informačního systému Vojenské policie v subsystému kriminální služby Vojenské 

policie, spravuje přístupy Vojenské policie do základních registrů, agendových informačních 

systémů a dalších mimorezortních informačních systémů státní správy podle zákona o Vojenské 

Dokumentace místa činu 

Označování kriminalistických stop 
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policii. Na základě uzavřené součinnostní dohody mezi Vojenskou policií a Policií České 

republiky spravuje přístupové účty vojenských policistů do dostupných evidencí Policie České 

republiky.  

V roce 2020 bylo, na základě dohody o zpřístupnění informačního systému ETŘ, uzavřené mezi 

Nejvyšším státním zastupitelstvím, Policií České republiky a Vojenskou policií, umožněno 

dozorujícím státním zástupcům vykonávat dohled nad zákonností postupu policejních orgánů 

Vojenské policie vzdáleným přístupem ve standardu Policie ČR. 

Ke sjednocení postupu policejních orgánů kriminální služby a dopravně-pořádkové služby 

Vojenské policie, a ke sjednocení vedení evidence a statistických výstupů, byly v roce 2020 

realizovány technické a organizační opatření s cílem zavedení jednotné evidence trestního 

řízení od 1. 7. 2021 a přestupkového řízení od 1. 1. 2022 pro všechny výkonné složky Vojenské 

policie. 

V roce 2020 byla schválena koncepce analytického pracoviště Vojenské policie a zahájen 

proces jeho výstavby v personální i materiálně technické rovině. V dalším období je nutné 

položit důraz na podporu policejních orgánů Vojenské policie při šetření kybernetické 

kriminality. V této oblasti je nezbytné udržovat úzkou spolupráci se všemi organizačními 

složkami rezortu MO, které se problematikou zabývají, a rovněž s Policií ČR, zejména  

s odborem informační kriminality NCOZ, a vzájemně sdílet informace, znalosti a nástroje 

nezbytné k efektivnímu šetření trestné činnosti v této oblasti.  

 

Kriminalistická znalecká činnost VP – Oddělení kriminalistické techniky  

a expertiz VP 

Vojenská policie k zabezpečení plnění zákonem stanovených úkolů v oblasti 

trestního řízení využívá vlastní oddělení kriminalistické techniky a expertiz 

(OKTE), které je znaleckým pracovištěm zapsaným v seznamu znaleckých 

ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti ČR. Znaleckou činnost vykonává v oboru Kriminalistika 

v odvětvích daktyloskopie, trasologie, technické zkoumání dokladů a písemností, 

mechanoskopie, analýzy dat a zkoumání nosičů dat, pyrotechnika a balistika. 

 

Na základě dožádání policejních orgánů VP, Policie ČR a dalších oprávněných orgánů činných 

v trestním řízení bylo experty OKTE VP  

v hodnoceném období zkoumáno celkem 581 

vzorků v odvětví daktyloskopie, 102 vzorků 

v odvětví technického zkoumání dokladů  

a písemností, 18 objektů v odvětví 

mechanoskopie, 3 341 vzorků v odvětví 

pyrotechnika, 3 493 vzorků v odvětví balistika 

a 6090 GB dat v odvětví analýzy dat  

a zkoumání nosičů dat. 

   
Daktyloskopický otisk prstů 
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Meziroční porovnání počtu zkoumaných vzorků  

 

 

 

Meziroční porovnání zpracovaných posudků 

 

 

 

 

Oddělení Vojenské policie Aktivních záloh 

Oddělení Vojenské policie Aktivních záloh se podílí na plnění úkolů pověřeného orgánu 

Vojenské policie podle § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

a úkolů a povinností, které vyplývají z trestního řádu a § 4 odst. 1 písm. a) až d) a o) zákona  

o Vojenské policii. Je předurčeno pro činnost v organizačních jádrech mobilizačně vytvářených 

útvarů Vojenské policie. 
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Z výsledků činnosti kriminální služby 

Kriminální služba Vojenské policie v roce 2020, v rozsahu své působnosti, zaevidovala celkem 

457 podnětů ze spáchání protiprávního jednání (ve srovnání s rokem 2019 tomu bylo méně  

o 61 věcí, což představuje pokles o12%). Ve170 případech zahájila úkony trestního řízení, kdy 

v daném roce ukončila 119 případů, přičemž se z tohoto počtu podařilo objasnit 98 věcí 

s objasněností 82% (V 34 případech zahájeno trestní stíhání, ve 14 případech byla věc předána 

státnímu zástupci s návrhem na některá další rozhodnutí, v 25 případech se konalo zkrácené 

přípravné řízení. V rámci postupu před zahájením trestního stíhání byla věc v 25 případech 

odevzdána příslušnému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání.) 

V rámci prověřování protiprávního jednání kriminální služba Vojenská policie zjistila v roce 

2020 celkem 151 jednání majících znaky přestupku, které byly postoupeny příslušnému 

správnímu orgánu.  

Skladba protiprávního jednání: 

                  
 

Z pohledu kategorizace trestných činů převažovaly v 33% trestné činy proti majetku, ve 20 % 

trestné činy obecně nebezpečné a v 16 % trestné činy proti životu a zdraví, vojenské trestné 

činy byly zastoupeny v 10%.  

 

Meziroční porovnání skladby protiprávního jednání: 
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5 Aktivní záloha Vojenské policie 

 

Historie aktivní zálohy u Vojenské policie se začala psát roku 2005, kdy vznikly tři čety. 

Ty byly dnem 31. 12. 2012 zrušeny a nahradila je rota v Olomouci, která byla v roce 2017 

reorganizována na oddělení VP AZ. Od 1. 1. 2020 vznikla další oddělení i u Hlavního velitelství 

VP, Velitelství VP Tábor a Velitelství ochranné služby VP.  

Aktivní záloha VP je z velké části zahrnuta 

do přímého výkonu, kde jsou její příslušníci 

součástí společných hlídek s profesionálními 

vojenskými policisty (např. při akcích Dny 

NATO, Cihelna, Bahna, apod.). Převážně 

se jedná o odbornosti dopravní, pořádkové, 

ochranné a kriminální služby. Zejména se podílí 

na ochraně vojenského materiálu, dohlíží 

na dodržování kázně vojáků, zajišťují ochranu 

vojenských objektů a podílí se na odhalování 

trestných činů.  

V případě nutnosti mohou aktivní zálohy VP plnit úkoly posílení integrovaného záchranného 

systému.  Aktivní záloha je jediná záloha, kterou má Česká republika k dispozici pro řešení 

krizové situace v době míru. Zároveň jsou aktivní zálohy VP předurčeny do organizačních jader 

pro zabezpečení plynulého přechodu VP z mírové na válečnou organizační strukturu.  

 

V roce 2020 byl pro aktivní zálohy VP 

připraven náročný vojenský výcvik, změřený 

na osvojení znalostí a dovedností vojenského 

policisty. Za tímto účelem bylo připraveno 

8 vojenských cvičení dle odbornosti  

u jednotlivých útvarů s nasazením v přímém 

výkonu. S ohledem na celosvětovou 

koronavirovou pandemii se uskutečnila pouze 

3 cvičení, zbylá proběhla formou e-learningu. 

 

V roce 2022 se počítá s využitím příslušníků aktivní zálohy VP v zahraničních operacích 

jako součást dopravně pořádkových hlídek. 

 

 

 

 

 

Výcvik v oblasti dopravní a pořádkové služby 

Služební zákroky 
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6 Policejní výkon 

Policejní výkon tvoří nejpočetnější část sil Vojenské policie. V praxi představuje téměř 70% 

všech příslušníků VP. Podle druhu převažující činnosti se člení na Dopravní a pořádkovou 

službu, Pohotovostní oddělení, Ochranu objektů, Ochranu osob a letadel. Disponuje  

i specialisty v podobě Pyrotechnické a Kynologické služby.  

 

Odbor koordinace policejního výkonu 

Metodickým prvkem pro řízení policejního výkonu v oblastech dopravní, pořádkové, ochranné, 

pyrotechnické a kynologické služby Vojenské policie je Odbor koordinace policejního výkonu 

Hlavního velitelství Vojenské policie. 

Odbor koordinace policejního výkonu stanovuje hlavní směry policejního výkonu na celém 

území České republiky včetně nasazení v zahraničí. Je výkonným orgánem pro schvalování 

technické způsobilosti vojenských vozidel. Do metodického řízení Odboru patří i problematika 

výcviku a výchovy příslušníků VP. 

 

 

                                                    Organizační struktura Policejního výkonu: 
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Dopravní a pořádková služba 

Je základním prvkem výkonné policejní činnosti pro všestranné policejní zabezpečení 

ozbrojených sil. Organizačně se dělí na Oddělení, skupiny a pracoviště u jednotlivých 

Velitelství VP. Dopravní a pořádková služba při zabezpečování kázně a pořádku v rámci 

Ministerstva obrany a ozbrojených sil ČR přijímá 

opatření k předcházení protiprávního jednání, šetření 

přestupků vojáků a ostatních osob při ochraně 

vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž 

je příslušné hospodařit MO. 

V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu 

vozidel ozbrojených sil ČR a ostatních účastníků 

provozu v objektech rezortu obrany bylo v roce 2020 

provedeno 5840 kontrol osob a 3875 kontrol vozidel, 

kdy v rámci této činnosti bylo zjištěno 484 přestupků.   

Ve vojenských újezdech bylo v roce 2020 provedeno 657 kontrol vozidel, včetně jejich osádek 

a 278 volně se pohybujících osob, z nichž 154 bylo podezřelých ze spáchání přestupku. Z výčtu 

protiprávního jednání bylo nejvíce, ve 113 případech zastoupeno porušení zákazu vjezdu 

vozidel a vstupu osob a ve 34 případech překročení nejvyšší povelené rychlosti. 

 

Přestupky proti BESIP a ve vojenských újezdech: 

 

 

V rámci své působnosti se v roce 2020 dopravně pořádková služba Vojenské policie podílela 

na zpracování 91 dopravních nehod.  Z tohoto počtu se jednalo o 13 dopravních nehod 

šetřených jako trestný čin, na jejich objasnění se pod dohledem kriminální služby VP podílelo 

19 vybraných příslušníků dopravně pořádkové služby. Tito vojenští policisté mají od 1.7.2021 

převzít problematiku prověřování trestných činů v dopravě.  
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Počet dopravních nehod šetřených VP: 

 

Dopravní služba zabezpečuje přesuny vojsk Armády ČR i zahraničních armád na území ČR 

formou policejního doprovodu. Vojenská policie zabezpečuje také přepravu finančních 

hotovostí, kterých v roce 2020 zajistila v 98 případech. 

Dopravní a pořádkovou službou jsou policejně 

zabezpečovány i akce resortu MO pro veřejnost  

nebo akce pořádané civilními subjekty za účasti resortu 

MO, např. Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR 

v Ostravě.  

 V neposlední řadě dopravní služba VP provádí dohled 

nad výcvikem řidičů vozidel ozbrojených sil. K tomu 

organizuje a řídí činnosti vojenských zkušebních 

komisařů a provádění závěrečných zkoušek řidičů  

ve vojenských autoškolách a smluvních autoškolách 

pro získání řidičského oprávnění a vede evidence o provedených zkouškách. V roce 2020 bylo 

v rámci závěrečných zkoušek uděleno 518 vojenských řidičských oprávnění a 352 řidičských 

oprávnění ve smluvních autoškolách. 

Dopravní služba zabezpečuje zákonem stanovené úkoly na úseku schvalování technické 

způsobilosti vojenských vozidel a působí jako evidenční pracoviště vozidel ozbrojených sil. 

Vydává vojenské a zvláštní poznávací značky pro vozidla ozbrojených sil, osvědčení  

o technickém průkazu a osvědčení o registraci vozidel pro vojenskou techniku. V roce 2020 

bylo nově evidováno 513 kusů vojenské techniky a 2765 kusů techniky bylo přeevidováno. 

Příslušníci Dopravní a pořádkové služby se v roce 2020 připravovali na organizační změny, 

spojené se změnou statutu na policejní orgány, s možností od 1. 1. 2021 provádění úkonů 

v trestním řízení. 
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Pohotovostní oddělení 

Jednotky pohotovostních oddělení jsou určeny k zásahu na celém území ČR na všech objektech 

MO, plní roli zálohy mobilních sil VP pro případ nenadálé potřeby a tvoří základ 

vyčleňovaných jednotek VP pro NATO. Organizačně jsou situovány u VeVP Olomouc a VeVP 

Tábor.  Oddělení mimo jiné zabezpečují pohotovostní službu k provedení rychlého policejního 

zásahu při napadení chráněných objektů na přiděleném 

teritoriu a na vyžádání na celém území ČR. Zabezpečují 

prostor dopravních nehod nebo hromadných havárií  

či živelních pohrom. Spolupracují při pátrání  

po osobách, věcech a majetku Ministerstva obrany  

a podílí se na preventivních pořádkových akcích  

a na zabezpečování vojenských akcí na veřejnosti. V roce 

2020 pohotovostní oddělení zabezpečovala veškerá 

protiepidemická opatření v rámci COVID-19 plněná VP. 

K jejich dalšímu dlouhodobému nasazení došlo  

při zabezpečení střežení vojenského prostoru bývalého 

chemické cvičiště v katastru obce Doupovské Hradiště 

celkem ve 26 rotacích. Ve prospěch Agentury finanční 

bylo zabezpečeno 30 přeprav finanční hotovostí  

a cenných zásilek. V 6 případech došlo k nasazení 

jednotek k řešení mimořádných událostí v resortu MO.  

 

 

Ochrana objektů 

Metodickým řízením činnosti na úseku ochrany objektů se zabývá Oddělení ochrany objektů  

a speciálních činností, které má v gesci metodické vedení služby ochrany objektů, bezpečnostní 

poradenství, speciální technické prostředky ochrany objektů a bezpilotní prostředky a dále 

metodické vedení kynologické a pyrotechnické služby. 

V oblasti ochrany objektů je policejními ochrannými směnami přímo zabezpečeno celkem 15 

významných objektů rezortu obrany. V chráněných objektech je zajišťována ochrana 

v úrovních od fyzické ochrany, 

bezpečnostní kontroly osob, zavazadel  

a vozidel, ochrana letadel státní 

důležitosti, až po správu bezpečnostních 

technologií. V rámci služby je dále 

prováděno bezpečnostní poradenství  

pro celý rezort obrany. Služba 

se intenzivně věnuje zavádění 

bezpilotních systémů a zároveň  

i ochraně proti nim. V roce 2020 

vypracovala služba vnitřní rezortní 

legislativu upravující systém režim 

vstupů do všech objektů rezortu.  

 

Příprava na slanění z vrtulníku 

Pult centrální ochrany 
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Ochrana osob a letadel 

Ochrana osob je službou zabezpečující ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených 

osob. Dle mezinárodních dohod, zajišťuje v případě potřeby ochranu a doprovod zahraničním 

návštěvám a příslušníkům zahraničních inspekčních  

a kontrolních týmů na území České republiky. Úkoly 

ochrany osob plní vojenští policisté v zahraničních 

operacích v Afghánistánu a Mali.  

Ochrana letadel obsahuje bezpečnostní doprovody 

vyčleněných vojenských dopravních letadel,  

přičemž základním úkolem je zajišťovat činnosti 

směřující k bezpečnosti v letecké přepravě.  

 

Pyrotechnická služba 

Pyrotechnická služba VP plní úkoly související s nálezy munice, výbušnin a nástražných 

výbušných systémů, preventivní činnost a zejména následnou likvidaci nalezené munice. 

V hodnoceném roce byly VP vyčleněny 2 skupiny pyrotechnických. Pro pyrotechnickou službu 

byl nakoupen a zaveden nový robot a další nezbytný 

materiál. V roce 2020 vyjížděla Pyrotechnická služba 

VP celkem k 99 případům nálezu munice, z toho  

se v 1 případě jednalo o nástražný výbušný systém. Bylo 

zlikvidováno 865 kusů munice. Dále Pyrotechnická 

služba VP jako přímá podpora jednotek 15. ženijního 

praporu provádějících hloubkový pyrotechnický 

průzkum v CHKO Brdy provedla 94 zabezpečovacích 

akcí a zničila 949 kusů nevybuchlé munice. 

 

Kynologická služba 

Služba se zaměřuje na speciální a hlídkovou kynologii. 

Při své činnosti je podporou pro ostatní služby 

Vojenské policie. Speciální kynologie se zaměřuje 

především na pachové (drogy, výbušniny a zbraně) 

práce ve prospěch kriminální služby, pyrotechnické 

služby, ochranu osob a objektů. Hlídková kynologie je 

pak nedílnou součástí ochrany objektů. Vojenská 

policie disponuje tabulkově 87 psy. K tomu disponuje 

příslušným speciálním materiálem zahrnujícím  

i speciální vozidla. 

 

Pyrorobot 

Práce kynologů v terénu 

Ochrana zahraniční delegace 
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Policejní a tělesná příprava 

Komplexní přípravu vojenských policistů v oblasti vševojskové, policejní a tělesné přípravy 

organizuje, řídí a zabezpečuje Oddělení policejní  

a tělesné přípravy. V těchto oblastech také plánuje  

a organizuje základní, zdokonalovací a specializační 

kurzy. Obsah policejní přípravy zahrnuje široké 

spektrum schopností a dovedností z oblasti vševojskové 

a odborné přípravy. Těžiště výcviku vojenských 

policistů leží zejména ve střelecké přípravě, zdravotní 

přípravě, taktické přípravě a přípravě k provádění 

služebních zákroků a používání donucovacích 

prostředků.  

Výcvik v tělesné přípravě je jedním z hlavních druhů 

výcviku příslušníků Vojenské policie. Jeho součástí je  

i výcvik ve speciální tělesné přípravě. Speciální tělesná 

příprava se zaměřuje na zvládnutí techniky pohybů, 

získávání speciálních dovedností a návyků nutných 

k plnění úkolů. Výcvik probíhá v těchto oblastech: 

vojenské plavání, základy přežití, přesuny na sněhu  

a ledu, vojenské lezení a boj zblízka.  

 

Základní a odborná příprava 

Základní a odbornou přípravu zabezpečuje Oddělení 

základní a odborné přípravy, dislokované v posádce 

Vyškov. Hlavním úkolem je organizace Odborného 

základního kurzu Vojenské policie, který je základním 

profesním požadavkem pro službu u VP. Obsahem 

kurzu je výuka teoretických znalostí a výcvik 

praktických dovedností z oblastí dopravní služby, 

pořádkové služby, policejní administrativy, střelecké 

přípravy, základech práva, kriminalistiky  

a psychologie.   

Oddělení odborné a základní přípravy také 

participuje na zdokonalovací přípravě vojenských 

policistů – specializační kurzy, a podílí se  

na přípravě příslušníků jednotek aktivní zálohy VP. 

V roce 2020 prošlo základním kurzem VP 72 osob. 

Ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou 

akademií Vyškov, vzdělávacími zařízeními PČR  

a Masarykovou univerzitou v Brně realizuje 

oddělení přípravy odborné přednášky. V roce 2020 

jich proběhlo 7. Témata byla zaměřena na vývoj 

služebních zákroku u VP, úkoly a organizaci VP  

nebo působení VP v multikulturním prostředí 

(Irák, Afghánistán).  

Střelecká příprava 

Speciální tělesná příprava 

Učebna základní a odborné přípravy 

Nácvik postupu kontroly vozidel 
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7 Materiálně technické zabezpečení 

Materiálně technického zabezpečení bylo prováděno akvizičními pracovišti a odděleními 

logistik útvarů VP. Jeho hlavním úkolem bylo zabezpečit zachování životního cyklu majetku 

v užívání útvarů VP. Uvedené činnosti 

spočívaly v realizaci obměny majetku  

po dovršení životnosti nebo ukončení 

životního cyklu majetku naplňováním záměru 

Plánu běžných decentrálních výdajů, Plánu 

běžných centrálních výdajů a Akvizičního 

plánu výdajů. 

 

Mezi nejvýznamnější projekty akvizičního procesu, 

který byl dokončen nebo realizován v roce 2020, bylo 

pořízení 43 ks vozidel kategorie M1-S – Škoda 

Octavia a 15 ks vozidel kategorie M1-S – Ford Focus. 

 

Dokončení pořízení velitelského vozidla pro působení 

Jednotky VP KAMBA pro ochranu Zastupitelském 

úřadu ČR v Kábulu  a pořízení 5 ks pancéřových 

vozidel pro zabezpečení přepravy významných 

návštěv a delegací. 

      

Dále se jednalo o pořízení 8 ks vozidel Škoda 

Karoq pro zabezpečení činnost Vojenské policie 

v rámci ochrany letiště Praha Kbely  

a významných objektů v posádce Praha a 16 ks 

vozidel Land Rover k zabezpečení převozu 

chráněných osob. 

 

 

 

 

Souběžně s procesem pořizování nové techniky byla 

vyřazována technika, u které byla dovršena nebo překročena 

technická životnost.  Z užívání bylo v roce 2020 vyřazeno 106 

ks techniky, jednalo se zejména o vozidla typu Škoda Fabia  

a Škoda Octavia, která byla v převládající většině starší 12 let. 

Podobná obměna je předpokládána i v roce 2021, kdy je 

zapotřebí vyřadit další techniku na pokraji životnosti.  

 

Další významnou oblastí plnění plánu běžných centrálních 

výdajů byla spolupráce na pořízení nízkoprofilového nosiče taktické výstroje NPNTV 2017, 

Vesty pancéřové VOBU-II a Přilby balistické pro VP 2017. V oblasti výstroje vojenských 

policistů se dále jednalo o spolupráci na vývoji nových výstrojních součástek bunda 2022 černá, 

Škoda Octavia 

Ford Focus 

Pancéřová vozidla 

Velitelské vozidlo 
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vesta reflexní pro vojenské policisty, bunda do nepříznivého počasí výstražná žlutozelená  

pro vojenské policisty a polokošile s krátkými rukávy výstražná žlutozelená pro vojenské 

policisty V oblasti zbraňových systémů bylo dokončeno přezbrojení všech jednotek Vojenské 

policie na osobní zbraň GLOCK-17 a GLOCK-26. Bylo ukončeno používání zbraní ČZ-75 BD. 

Byl pořízen nový pyrotechnický robot pro zabezpečení činnosti pyrotechnické služby VP. 

 

Vojenská policie má v užívání 108 objektů nemovité infrastruktury v posádkách a dislokačních 

místech AČR dle rozmístění sil a prostředků VP. Ve 48 případech jsou jednotky Vojenské 

policie výhradním uživatelem těchto objektů a v 60 případech se na užívání těchto objektů 

podílí s dalšími subjekty rezortu MO. Stav uvedených objektů není na stejné technické úrovni. 

Na mnohých objektech v průběhu užívání proběhla rekonstrukce vedoucí k jejich technickému 

zhodnocení a splnění ekologických nároků na stavby. V nedávné době byly nově zbudovány 

nebo zcela zrekonstruovány objekty v rámci zásobovacích úseků AČR. Jednalo se zejména  

o objekty sloužící k zabezpečení vojenské kynologie. V souladu s plánem investičních akcí  

na některých objektech probíhají stavební práce k zlepšení jejich technického stavu  

(např. místnost ochranné směny v ZÚ Květná a ZÚ Mladkov) a další investiční akce jsou 

rozplánovány k realizaci v nejbližším horizontu let 2021 – 2024. V rámci těchto investičních 

akcí je snahou Vojenské policie zlepšit technický stav objektů, který je na hranici životnosti, 

jedná se zejména o budovu Hlavního velitelství VP v Praze, budovu 2. odboru kriminální služby 

VP v kasárnách Kbely a budovu VP v Žižkových kasárnách v Olomouci. Objekty,  

jejichž technické možnosti již v současné době nepostačují kapacitně potřebám Vojenské 

policie, se nachází v posádce Jindřichův Hradec. Z hlediska splnění ekologických nároků  

na realizaci staveb je nejvýznamnějším projektem zateplení objektu Praha Strahov, Vaníčkova. 

Vojenská policie reaguje na aktuální potřeby AČR z hlediska budování nových složek, které 

vyžadují specifické nároky na součinnost s dalšími prvky AČR. V tomto bodě je 

nejvýznamnějším projektem přemístění části jednotek Vojenské policie z posádky Prostějov  

do posádky Přerov naplánované na roky 2021 – 2022. 
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8 Výstavba nových schopností 

Vojenská policie v roce 2020 pokračovala v rozvoji svých nových schopností, které jsou nejen 

jedním z požadavků aliance, ale i zároveň přispívají k celkové snaze ČR o větší zapojení  

do procesu budování a sdílení specializovaných schopností v rámci operací NATO.  

 

Biometrie 

Vojenská policie problematiku biometrie převzala v roce 2012,  

kdy jako gestor za oblast biometrie v rezortu obrany nadále rozvíjí tuto 

obecnou schopnost v návaznosti na proces obranného plánování 

NATO. Ambicí VP je začít s nasazováním schopnosti Biometrie 

do zahraničních operací od roku 2022. Biometrie jako vědní disciplína 

byla do činnosti bezpečnostních složek implementována k rychlé 

identifikaci osob v boji proti terorismu.  

 

Neletální schopnosti 

Neletální schopnosti, jako alternativu k letálním (smrtícím) schopnostem začala VP rozvíjet  

v roce 2013. Jedná se o soubor dovedností a technického vybavení, které VP umožní například: 

 zvládání davu; 

 zamezení vstupu do prostorů a budov, kontrola 

pohybu jednotlivců, vozidel a materiálu; 

 zabránění vzletu dronů, nedovolení vniknutí 

dronů do určené zóny; 

 neutralizaci zbraní, výbušnin, senzorů, 

spojovacích prostředků a funkčnosti budov; 

 snížení účinků zbraní a munice; 

 zastavení, zneschopnění osob, výbavy a vozidel  

(a to i na větší vzdálenost). 

 

VP disponuje řadou nesmrtících prostředků, jenž využívá k plnění úkolů jako např. paralyzér 

TASER X26.  

 

Policejní výcvikové týmy 

Od roku 2013 VP vyčleňuje tým 30 instruktorů pro výcvik 

policejních sil zemí v post-konfliktním období. Instruktoři VP 

jsou žádoucí, na základě svých výsledků z minulých let,  

kdy působili v Iráku a Afganistánu.  

  

Biometrické zařízení 

Taser X26 

Výcvik zahraničních jednotek 
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9 Činnost Vojenské policie při nasazení v rámci pandemie COVID-19 

Rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a vedle Integrovaného záchranného systému 

a Armády České republiky, pomáhala s bojem proti koronaviru i Vojenské police.  

V 1. vlně pandemie, plnila Vojenská policie úkoly, 

ať již formou posílení Policie České republiky,  

tak formou policejní ochrany Armády České 

republiky. Pro tuto činnost bylo nasazeno celkem 

383 vojenských policistů, kteří spolupracovali 

například na policejní uzávěře vysoce postižených 

oblastí měst Litovel a Uničova. U obce  

Mladeč - Nové Zámky prováděli policejní ochranu 

odběrového místa a polní ošetřovny.  

 

Další policejní 

ochrana byla provedena v prostoru Centra biologické ochrany 

Těchonín a v 5 zařízeních Vojenských lázeňských a rekreačních 

zařízeních, kde byli umístění vojáci v rámci karanténních 

opatření. Prováděla se i policejní ochrana letadel na letišti  

v Pardubicích a následná asistence při doprovodech nákladů  

se zdravotnickým materiálem a ochrannými pomůckami.  

K tomu, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy, vytvořila 

Armáda České republiky 3 dekontaminační odřady v posádkách 

Bechyně, Liberec a Olomouc, kterým Vojenská policie poskytla 

policejní ochranu a doprovod. Cílem tohoto úkolu byla včasná  

a efektivní dekontaminace a desinfekce určených osob  

a techniky v rámci chytré karantény, jejímž principem bylo,  

co nejrychlejší vyhledávání nakažených osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavření oblasti Nové Zámky 

Dohled na bezpečností 

během přepravy 

zdravotnického materiálu 

Hlídka v uzavřené oblasti 
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Ve 2. vlně pandemie začaly nemocnice 

postrádat personál, aby bylo možno rozšiřovat 

lůžkové kapacity pro pozitivní pacienty.  

V nemocnicích a sociálních zařízeních bylo 

nasazeno 96 vojenských policistů 

v nemocnicích v Kladně, Jindřichově Hradci, 

Brně, Olomouci, Jihlavě a v Léčebně 

pro dlouhodobě nemocné v Dolním Rychnově.  

 

 

 

Vojenští policisté s kurzem bojových záchranářů 

pomáhali s péčí o covidové pacienty na interních 

oddělení, zejména pak na odděleních JIP,  

nebo všude tam, kde bylo třeba.  

 

 

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví 

České republiky byla provedena policejní ochrana  

a doprovod transportu očkovací látky z hraničního 

přechodu ČR do FN Motol v Praze a následně do FN 

Brno. Vojenská policie se podílela i na svozu 

odebraných vzorků testovaných osob ze sociálních 

zařízení v Olomouckém kraji.  

V roce 2020 v průběhu 1. a 2. vlny koronavirové 

pandemie nasadila Vojenská policie celkem 499 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace zdravotníků s vojenskými policisty 

Výpomoc v sociálních zařízeních 

Nemocniční personál ocenil pomoc VP 
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10  Vojenští policisté v zahraničí / mezinárodní spolupráce 

 

V mezinárodních vojenských štábech a agenturách NATO a EU bylo v roce 2020 zařazeno 7 

vojenských policistů, kteří působili v rámci pracovišť dislokovaných na území Polska, 

Německa, Itálie a Belgie. Vojenská policie rovněž obsazovala i klíčové pozice v tzv. centrech 

výjimečnosti NATO a dlouhodobě vykonává činnost ve prospěch NATO Stability Policing 

Center of Excelence v italské Vicenze a NATO Military Police CoE v polské Bydhošti. 

V roce 2020 bylo ve prospěch hotovostních sil pro NATO a EU vyčleněno celkem celkem 34 

vojenských policistů. Do Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF) bylo 

začleněno 24 příslušníků VP a do Bojového uskupení EU (European Union Battlegroups –  

EU BG) bylo vysláno 10 příslušníků VP. 

 

Vojenská policie měla v roce 2020 své zastoupení celkem v 5 zahraničních operacích a misích 

na území Afghánistánu, Mali, Iráku a Egyptské arabské republiky – Sinaji. V rámci rotací bylo 

nasazeno 95 vojenských policistů. Vojenští policisté byli také nasazeni v pozorovatelských 

misích OSN.  

 

VP dále spolupracovala úzce s partnery z Polska, Slovenska, Chorvatska  

a Gruzie v rámci společného projektu Multinational Military Police Battalion. 

V minulém roce také dosáhl projekt důležitého milníku, kdy byl prapor v oblasti 

výcviku připojen k Mnohonárodnímu sboru Severovýchod s velitelstvím 

v polském Štětíně. V souvislosti s rozšířením projektu o Gruzii byla skupina 

Vojenských policistů vyslána do Gruzie poskytnout odbornou pomoc 

s přípravou jednotky vyčleněné do tohoto mnohonárodního uskupení.  

 

Specialisté Kriminální služby pokračovali 

v aktivitách na podporu výstavby Vojenské 

policie Ukrajiny v rámci aktivity Multinational 

Joint Commission.  

 

Plánovaná mezinárodní cvičení většího rozsahu 

byla zrušena z důvodu epidemie COVID-19. 

  

Zahraniční nasazení Výcvik Mnohonárodního praporu VP NATO 

Kolona vojenských vozidel 
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11  Priority náčelníka Vojenské policie pro blízkou budoucnost: 

 

 Opravy klíčových budov, zejména těch, u kterých je technický stav na hranici životnosti. 

Zejména se jedná o budovu Hlavního velitelství Vojenské policie v Praze, budovu  

2. odboru kriminální služby v kasárnách Praha Kbely a budovu v Žižkových kasárnách 

v Olomouci. 

 

 Obnova zastaralého vozového parku, zejména služebních vozů do terénů, určených  

pro dopravně pořádkovou službu a službu kriminální police v civilním provedení. 

 

 Zahájení komplexní modernizace bezpečnostních technologií v objektech Ministerstva 

obrany ČR, jejichž bezpečnost Vojenská policie zajišťuje, včetně nasazení bezpilotních 

prostředků. 

 

 Příprava sjednocení evidenčních systémů v rámci Vojenské policie pod systém ETŘ 

(Evidence trestního řízení), který je v současné době využíván zejména kriminální 

službou a inspekcí Vojenské policie, s termínem spuštění k 1. 1. 2022. 

 

 Začlenění nově vzniklých policejních orgánů Dopravní a pořádkové služby Vojenské 

policie do procesu trestního řízení se zaměřením na šetření dopravních nehod, trestných 

činů v dopravě a činností na místě činu. 

 

 V návaznosti na předchozí bod, započít změnu koncepce vzdělávacího systému 

Vojenské policie se zaměřením na potřeby praktického výkonu vojenských policistů  

a účasti na odborných školeních a přednáškách. 

 

 Technické a personální zajištění pro rozšíření kriminální služby Vojenské policie 

v oblasti šetření protiprávních jednání v kybernetickém prostoru namířené proti 

Ministerstvu obrany ČR, spočívající v pořízení odpovídajícího software a hardware  

a navýšení personálních stavů na Oddělení analýz informací a technické podpory. 

 

 Dokončení legislativního procesu novelizace zákona o Vojenské polici, který reaguje 

na celospolečenský vývoj a potřeby výkonu Vojenské policie.  

 

 Rozvíjení schopností vyplývající z aliančních závazků, zejména v oblastech neletálních 

prostředků, biometrie a detence a v případě potřeby být připraveni poskytnout 

požadované síly a prostředky pro podporu Armády ČR a spojenců v zahraničních 

operacích. 

 

 Prohloubení koordinace a spolupráce s Armádou ČR na bázi nově zřízených pozic 

styčných důstojníků Vojenské policie, tzv. Provost Marshals. 

 

 Intenzivní spolupráce a výcvik se zahraničními partnery zejména v rámci projektu 

NATO Multinational Military Police Battalion (MNMPBAT). 

 


