
 

 

Žádost ze dne 11. 9. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

 

Otázka: 

 

 „Tímto si Vás dovoluji požádat o následující informace: 

a. Jak (jakým právním či interním předpisem) jsou určeny pověřené orgány 

Vojenského zpravodajství, které jsou ve smyslu § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu 

(zákona č. 141/1961 Sb.) policejními orgány? 

b. Evidujete statistiku, v kolika trestních řízeních pověřené orgány Vojenského 

zpravodajství plní úkoly policejního orgánu? Pokud ano, lze alespoň rámcově 

vyjádřit, v kolika trestních řízeních to bylo v jednotlivých letech 2015-2019? 

c. V jakých datových formátech Vojenské zpravodajství přijímá dokumenty v digitální 

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

d. Jakými prostředky elektronické komunikace Vojenské zpravodajství přijímá 

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

e. 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 Vojenského 

zpravodajství?“ 

 

Odpověď: 

 

 „Na základě Vaší žádosti ze dne 11. 9. 2020 o poskytnutí informací týkající se 

činnosti policejního orgánu Vojenského zpravodajství a možností komunikace veřejnosti s VZ 

Vám sděluji:  

 

 a) Organizační složka VZ mající v působnosti výkon činnosti policejního orgánu je 

určena ministrem obrany v Organizačním řádu Vojenského zpravodajství. Konkrétní 

příslušníci plnící úkoly policejního orgánu jsou pak jmenovitě určeni vnitřním organizačním 

rozkazem ředitele Vojenského zpravodajství. 

 

b) Policejní orgán VZ zahájil úkony trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 trestního 

řádu následovně: 

2015      5 

2016      0 

2017      3              

2018      2              

2019      2 

 

c) VZ přijímá dokumenty v digitální podobě ve výstupních datových formátech dle ust. 

§ 23 vyhl. č. 259/2012 Sb. 

 

d) VZ přijímá dokumenty v digitální podobě prostřednictvím datové schránky a emailu 

(viz oficiální stránky VZ) nebo na nosičích dat (CD, flash disk) zaslaných na adresu VZ popř. 

předaných v informační kanceláři – podatelně MO, Tychonova 1, Praha 6. 



 

 

 

e) Povinnost zveřejnění informací podle ust. § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb. neplatí 

pro veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti, což VZ 

je.“. 

 

  

 
 


