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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 4. 3. 2021 o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám k Vašim jednotlivým dotazům 
sděluji následující: 
 
Ad 1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona 
č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do 
dne vyhovění žádosti? 

Vojenská policie (dále jen VP) nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci. 
 
Ad 2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona  
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění 
žádosti? 

VP nezřídila žádnou jinou právnickou osobu. 
 
Ad 3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 
2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do 
dne vyhovění žádosti? 

VP nezřídila žádnou takovou právnickou osobu. 
 
Ad 4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

V roce 2020 nebyla uzavřena zadavatelem VP žádná významná veřejná zakázka (dále jen 
VZ), která by splnila kritéria nadlimitní VZ na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona  
č. 134/2016 Sb. Všechny uzavřené VZ jsou uvedeny v Národním elektronickém nástroji  (dále 
jen NEN) a smlouvy z těchto VZ jsou pak uloženy v registru smluv. 
 



Ad 5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

V roce 2020 nebyla uzavřena zadavatelem VP žádná významná VZ, která by splnila kritéria 
nadlimitní VZ na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. Všechny 
uzavřené VZ jsou uvedeny v NEN a smlouvy z těchto VZ jsou pak uloženy v registru smluv. 
 
Ad 6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

V roce 2020 nebyla uzavřena zadavatelem VP žádná významná VZ, která by splnila kritérium 
uzavření s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ. Všechny uzavřené VZ 
jsou uvedeny v  NEN a smlouvy z těchto VZ jsou pak uloženy v registru smluv. 
 
Ad 7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti 
podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby 
nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ? 

V roce 2020 nebyla uzavřena zadavatelem VP žádná VZ, která by splnila kritérium VZ 
malého rozsahu na právní služby. 
 
Ad 8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Nadřízenou složkou je Ministerstvo obrany. 
 
Ad 9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své 
organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu 
zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti  
a podřízenosti mezi nimi. 

Organizační struktura VP je založena na územním principu. Tvoří ji útvary 
s celorepublikovou působností (Hlavní velitelství VP a Velitelství ochranné služby VP 
dislokovaná v Praze) a útvary s územní působností (Velitelství VP Tábor a Velitelství VP 
Olomouc). Velitelé jednotlivých velitelství jsou přímo podřízeni náčelníkovi VP, který stojí 
v čele Hlavního velitelství VP. Expozitury VP jsou rozmístěny u většiny útvarů Armády 
České republiky a vojenští policisté působí také v zahraničních operacích. Další informace 
jsou uvedeny na internetové adrese www.vp.army.cz. 
Podrobně řeší strukturu VP rozkaz ministra obrany č. 61/2019 Věstníku Ministerstva obrany, 
Organizační řád Ministerstva obrany, a vnitřní organizaci VP upravuje rozkaz ministra 
obrany č. 109/2014 Věstníku Ministerstva obrany, Organizační řád Vojenské policie. 
 
Ad 10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu 
zadavatele ve smyslu § 214, povinný subjekt používá? 

VP používá aktivní profil zadavatele VZ v NEN. Podrobnosti jsou uvedeny na internetové 
adrese www.mocr.army.cz. 
 
Kontaktní osoba: pplk. Mgr. Martin Čajan, 973 215 798 
 
 

brigádní generál Ing. Miroslav Murček 
náčelník Vojenské policie 
podepsáno elektronicky 
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