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MINISTERSTVO VNITRA  
odbor bezpečnostní politiky 
Nad Štolou 3 
Praha 7 
170 34 
 
  Č. j. MV- 81371-2/OBP-2020 
                                                                   

Praha 21. května 2020 
                                                                                      
 
Odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 

                             
Ministerstvo vnitra obdrželo dne 12. května 2020 Vaši žádost o poskytnutí těchto 

informací: 
 
1) Umožňuje zákon používat zvukové aparatury na ohlášených akcích i na Olšanských 

hřbitovech? 
2) Umožňuje zákon zabavit přestupcům kožené vesty a motocykly už na místě? 
3) Můžete vyloučit, že se akce nezúčastnil žádný představitel „Nočních vlků“ z Moskvy, 

ale jen občané Ruska s trvalým povolením pobytu v ČR?  
4) Bude součástí vyšetřování i kontrola činnosti a účetnictví české pobočky „Nočních 

vlků“? 
5) Byly na místě uděleny pokuty všem přestupcům za nedodržení předepsaných 

odstupů, i při pronášení projevů, zpívání bez roušek a bez předepsaného odstupu 
vystupujících, jako se děje jinde českým občanům?  

 
 
K bodu 1 uvádíme, že český právní řád nijak neupravuje používání zvukových 

aparatur při pietních aktech nebo veřejných shromážděních. Na základě zákona              
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví byl vydán Řád veřejného pohřebiště schválený 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1022 ze dne 25. 6. 2002. Tento řád upravuje provoz 
veřejných pohřebišť, která jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, a je k nahlédnutí 
na každé hřbitovní správě. Ministerstvo vnitra nevykonává v této problematice 
žádnou zvláštní působnost.  

K bodu 2 uvádíme, že na základě § 34 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky je policie oprávněna vyzvat osobu k vydání věci, lze-li mít za to, že v řízení 
o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může být zabrána, nebo jde o 
věc důležitou pro řízení o přestupku. V současné době nemá Ministerstvo vnitra 
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informace, že by v místě pietního aktu docházelo k takovým protiprávním jednáním, 
která by odůvodňovala postup podle výše zmíněného ustanovení. 

K bodu 3 uvádíme, že Ministerstvo vnitra nedisponuje takovými informacemi. 
Blíže vizte odpověď na Vaši žádost ze dne 10. května 2020. 

K bodu 4: V souladu s § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím nelze takové údaje poskytnout. Poskytnutí údajů 
by mohlo ohrozit či zmařit účel případného trestního řízení. 

K bodu 5: Tehdejší právní úprava neumožňovala policii ani obecní policii řešit 
možná porušení krizových opatření vlády, případně mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, uložením sankce formou příkazu na místě. Policie nebyla pietnímu aktu 
vůbec přítomna a v souladu s plněním svých úkolů dohlížela zejména na dodržování 
pravidel silničního provozu při příjezdu a odjezdu Nočních vlků. Možná protiprávní 
jednání na pietním aktu jsou nyní prověřována na základě následně získaných 
podnětů a oznámení. 
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