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VOJENSKÁ POLICIEVOJENSKÁ POLICIE

  To zrcadlo prý p edstavuje 
jeden z princip!, který 
jste po nástupu do funkce 
u Vojenské policie zavedl...

Ano, to je pravda. 

Skute n! jsem zavedl tzv. 

princip zrcadla. Snažil jsem 

se tím upozornit, že každý 

z nás se m"že a musí stále 

zlepšovat. Náplní  innosti 

profesionála není jen 

kritizovat práci ostatních. 

Vedoucí pracovník má 

také ve své funk ní náplni 

napsáno, že „... samostatn! 

vypracovává, vede, #ídí, 

koordinuje a rozhoduje 

se“. A práv! v p#ijímání 

samostatných zodpov!dných 

rozhodnutí stejn! jako 

v komunikaci se svým 

okolím jsou velké rezervy. 

Musím ale konstatovat, že již 

mnohé se v t!chto oblastech 

poda#ilo zm!nit. Vážím si 

nap#íklad výrazného zlepšení 

vzájemné komunikace jak 

s veliteli útvar" Vojenské 

policie, tak i dalšími složkami 

ozbrojených sil $R.

  Pro" jste se zam# il práv# 
na komunikaci?

Jsem p#esv!d en, 

že Vojenská policie je jednou 

z nejlepších složek v resortu 

a její p#íslušníci jsou výborní 

profesionálové. Problémem, 

který ale vidím, spo ívá 

ve vnit#ní komunikaci. Lidé 

nejsou ochotni  i schopni 

se mezi sebou bavit a tím #ešit 

úkoly daleko operativn!ji 

i bez pomoci a zásahu 

nad#ízených.

  Vojenskou policii 
jste p ebral v pom#rn# 
složitém období plném 
zm#n a negativní mediální 
kampan#, kterou rozpoutali 
n#kte í p íslušníci Útvaru 
speciálních operací SOG. Jak 
jste se s tím vypo ádal?

Po mém nástupu do funk-

ce se postupn! objevovala 

celá #ada skute ností. Podle 

mého názoru je bylo nutné 

pojmenovat a dát do souladu. 

Reorganizace, kterou jsem 

navrhl, se dotkla i jednotky 

SOG. Jejím smyslem bylo 

jasné stanovení kompetencí 

a úkol", jež má Vojenská 

policie plnit.

  Klí"ovým slovem dnešní 
doby je personál, vy jste 
se ale koncem lo$ského 
roku musel s mnohými 
vojenskými policisty 
rozlou"it...

Rozhodnutí o odchodu lidí 

není pro žádného #ídícího 

pracovníka p#íjemné, ale 

nap#íklad p#íslušníci SOG, 

kte#í cht!li pokra ovat 

v práci u Vojenské policie, 

tak mohli u init. Je pravdou, 

že v p#ípad! n!kterých 

jedinc" mne velmi mrzí, 

že odešli. Byli to poctiví kluci, 

kte#í se pouze ocitli v nepravé 

chvíli na nepravém míst!. 

N!které z nich jsem jako 

ná elník Vojenské policie 

p#emlouval, aby z"stali.

  Záb#r Vojenské policie je 
pom#rn# široký. Zabýváte 
se vyšet ováním kriminální 

"innosti, po ádkovou, 
dopravní službou, p ípravou 
do misí, st ežením n#kterých 
objekt!. Není toho p íliš 
mnoho na jeden subjekt?

Pojem policejní ochrany oz-

brojených sil zahrnuje skute -

n! rozsáhlý komplex  inností, 

mezi n!ž pat#í nap#íklad podíl 

na udržování kázn! a po#ád-

ku, odhalování protiprávního 

jednání a zjiš%ování pachatel", 

p#ijímání opat#ení k p#edchá-

zení páchání protiprávního 

jednání a k ochran! majet-

ku, s nímž hospoda#í resort 

Ministerstva obrany atd. Rád 

bych p#ipomenul, že pov!#ené 

orgány Vojenské policie mají 

nov! od po átku letošního 

roku kompetence vést vyšet-

#ování trestných  in" spácha-

ných p#íslušníky ozbrojených 

sil v zahrani í. V ostatních 

p#ípadech mají postavení or-

gán"  inných v trestním #ízení 

v prvopo áte ní fázi, tedy 

prov!#ování ve stadiu p#ed 

zahájením trestního stíhání. 

Kontrola pln!ní úkol" v této 

oblasti probíhá cestou p#ísluš-

ného dozorového státního 

zástupce, jehož rozhodnutí je 

pro nás závazné. V této oblasti 

samoz#ejm! probíhá úzká 

spolupráce s P$R.

  P íslušník Vojenské 
policie je víc voják, nebo 
policista?

Vycházel bych ze zákona 

o Vojenské policii, kde je 

jednozna n! napsáno, že vo-

jenským policistou m"že být 

pouze voják.

  P!vodní profesí jste 
spoja . Postavit se do "ela 
Vojenské policie asi nebylo 
z tohoto hlediska práv# 
jednoduché. Jak jste se s tím 
vyrovnal?

Nemyslím si, že by to byl 

z tohoto pohledu až takový 

problém. Pozice na této úrovni 

není o tom, jakou m!l  lov!k 

v minulosti odbornost, jedná 

se totiž p#edevším o manažer-

skou funkci. Zasahovat do n!-

jakých kauz mi nep#ísluší, 

že se snažím delegovat od-

pov!dnost tam, kam náleží. 

Tedy na jednotlivé ná elníky 

a vedoucí odbor" a odd!lení.

  P ed nedávnem se op#t 
 ešila otázka, zda by 
Vojenská policie m#la spadat 
pod Ministerstvo obrany %R, 
anebo pod Generální 
štáb. K "emu se p ikláníte 
vy osobn#?

V rámci NATO neexistuje 

jednotný koncept a vojen-

ské policie jsou organiza n! 

za len!ny rozdíln!. D"ležité 

pro správné fungování je 

zajistit nezávislost a nestran-

nost a vytvo#it prost#edí, které 

nebude náchylné, by% jen hy-

poteticky, na intervenci do její 

 innosti. Pokud je mi známo, 

tak nap#íklad v sou asné dob! 

probíhá diskuse o pod#ízenosti 

Vojenské policie v kanadských 

ozbrojených silách. Rozdílnou 

strukturu a pod#ízenost mají 

jednotlivé složky Vojenské 

policie ozbrojených sil USA, 

kde jsou zvláš% za#azeny 

vyšet#ovací orgány a orgány 

po#ádkové a dopravní služby. 

Tyto složky jsou navíc ješt! 

nezávisle za len!ny podle 

druhu vojsk pro pozemní síly, 

vzdušné síly a námo#nictvo. 

Dle mého názoru, p#ímá 

pod#ízenost Vojenské policie 

ministru obrany odpovídá 

pln! stavu našeho právního 

prost#edí a organiza ní struk-

tu#e ozbrojených sil.

  Takže úvahy o jejím 
p e azení pod Generální štáb 
již nejsou aktuální?

Nevím, zda jsou aktuál-

ní. Nevidím ale k n! emu 

podobnému d"vod. Pokud 

tato složka má správn! po-

stavené struktury, umí d!lat 

svou práci, je to jen otázka 

komunikace.

  Není struktura Vojenské 
policie p íliš složitá, 
odpovídá územnímu 
rozmíst#ní armády?

Pokud se týká jednotlivých 

našich útvar", tak ty jsou 

prozatím odpovídající. M!nit 

se budou jen na základ! poža-

davk" A$R. Mým cílem vždy 

bylo a je zjednodušit systém 

#ídících struktur p#i zachová-

ní všech sou asných  in-

ností, které Vojenská policie 

ze zákona zajiš%uje. A tento 

princip bych rád dodržel 

i do budoucna.  

PRINCIP
zrcadla

Text a foto: Vladimír MAREK

V pátek 9. dubna 2010 
byl brigádní generál 
Vladimír Ložek přesně 
rok ve funkci náčelníka 
Vojenské policie. Před 
jeho kanceláří viselo 
zrcadlo. Na stěně nebylo 
proto, aby si podřízení 
mohli zkontrolovat, 
jak jsou ustrojeni. Mělo 
je spíš přimět k tomu, 
aby se do něho podívali 
a pouvažovali, zda 
problém, se kterým 
přicházejí, nedokážou 
přece jen vyřešit 
vlastními silami.

a tudíž to ani ned!lám. Je to 

v!cí daného policisty.

  Jak vypadá b#žný den 
ná"elníka Vojenské policie, 
kolik je úkol! dá se  íci 
reprezentativních, kolik 
organiza"ních, jak moc toho 
musí  ešit vysloven# ad hoc?

To je t!žké n!jak kvantiÞ -

kovat. A to dokonce i po roce 

stráveném ve funkci. V!tšina 

úkol" je plánována, pokud 

je n!co t#eba vy#ešit opera-

tivn!, nemám s tím problém. 

Obecn! pro mne ale platí, 


