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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
Ministerstvo vnitra obdrželo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vaší žádost o
poskytnutí informace, v níž jste uvedl:
„…si Vás dovoluji požádat o informace ve věci přechodně nezařazených příslušníků
SNB. V příloze přikládám tajný rozkaz ministra vnitra JUDr. Richarda Sachera
č. 262/90, ke kterému si dovoluji položit tyto otázky:
1) Můžete potvrdit pravost dokumentu – chybí podpis ministra Sachera?
2) Jednalo se pouze o příslušníky KS SNB Plzeň, či byly vydány stejné rozkazy
pro všechny KS v ČSSR?
3) Pokud ano, o kolik příslušníků SNB se celkem v ČSSR jednalo?
4) Jak vysoký byl počet příslušníků SNB ke dni 31.12.1989 u KS SNB Plzeň
a v celé ČSSR?
5) Jak vysoké byly celkové finanční náklady pro všechny přechodně nezařazené
za jeden měsíc?
6) Kolik z těchto příslušníků StB nastoupilo zpět do státní správy?
7) Byl proti tomuto rozkazu podán rozklad? Pokud ano, kým a s jakým
výsledkem?
8) Byl tento rozkaz někdy zrušen? Pokud ano, kdy a kým?“
K uvedenému sdělujeme, že s odkazem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)
InfZ Vaši žádost odkládáme. Ministerstvo vnitra požadovanými informacemi
nedisponuje.
Na základě § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, předalo Ministerstvo vnitra evidenční a registrační
pomůcky, archivní fondy, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a

1

kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé archiválie a dokumenty
vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a
organizací Národní fronty působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945
do 15. února 1990, které byly v jeho držení, Archivu bezpečnostních složek.
Ministerstvo vnitra archivu předalo rovněž archiválie vzniklé po 1. lednu 1990 týkající
se činností souvisejících se správou archiválií bezpečnostních složek.
S pozdravem

Petr Foršt
pověřen řízením

Vyřizuje: Mgr. Hana Zábojníková
tel. č.:
974 832 220
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e-mail:

posta@mvcr.cz
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