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Siwiecova  2428/2 
130 00 Praha 3 
 
Oddělení FMV 
 

V Praze dne 13.03.2012 
 
         Počet listů: 2 
          
Vážený pan 
Stanislav Penc 
Staré Hrady 53 
507 23 p. Libáň 
 
stanislavpenc@volny.cz 
 
 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka   Vyřizuje 
e-mail ze 14. 2. 2012  ABS 2010/2012 FMV  Olga Nováková / Jitka Bílková  

        e-mail: badatelna.struha@abscr.cz 
      

Žádost o zpřístupnění archivního materiálu podle zákona 499/2004 Sb. 
 
 
Vážený pane Penci, 
 

k požadovaným osobám a materiálům byly zjištěny následující informace: 
 

K panu Františku Horá čkovi, nar. 25. 2. 1956, byl veden svazek a. č. 804883 MV, který 
je ovšem přístupný pouze podle § 5 zákona č. 107/2002 Sb., 
 

 Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. se podává písemně Archivu bezpečnostních složek. 
V žádosti žadatel uvede uvedete své jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, svou 
adresu, příjmení, jméno a data narození osoby, na kterou se dotazuje. Žádost opatří svým 
úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu není potřebné, pokud při osobním podání  
prokáže  svou  totožnost.  
 

K panu Milanu Kozelkovi, nar. 3. 11. 1948, se dochoval svazek a. č. 800431 MV, jenž 
Vám bude zpřístupněn v digitální podobě v badatelně Na Struze. 
 

K panu Milanu Hlavsovi, nar. 6. 3. 1951, byl veden jednak svazek a. č. 821542 MV, 
který Vám bude rovněž zpřístupněn v digitální podobě v badatelně Na Struze. Druhý svazek, 
z taktického fondu (a. č. T-1990/5 MV), se bohužel nedochoval v úplnosti – svazek 
obsahoval „Výstrahy StB“, ale dochoval se pouze seznam osob, kterým byly výstrahy StB 
vyhlášeny. Dochovaný materiál  budete mít opět možnost prostudovat v digitální podobě. 
 



Dále bylo zjištěno, že svazek a. č. 815705 MV je archivní číslo přidělené skartovaným TS 
bývalé II. správy SNB a svazek r. č. 34328 X. správa SNB (od 1. 8. 1988 – II. správa SNB) 
byl zničen dne 6. 12. 1989. 
 

K panu Michalu Hýbkovi, nar. 9. 10. 1957, se dochovaly dva svazky: svazek a. č. 
743519 MV a svazek a. č. 822142 MV, oba jsou přístupné dle § 4 zákona č. 107/2002 Sb. 
 
        Dle § 10 odst. 3, zákona č. 107/2002 Sb. má právo na zpřístupnění dokumentů  
uvedených v § 4  odst. 1, vedle oprávněného žadatele, tedy osoby, ke které byl svazek veden,  
rovněž  fyzická osoba, která předloží souhlas tohoto oprávněného žadatele s jeho úředně 
ověřeným podpisem. Dokumenty se této osobě zpřístupňují v rozsahu a způsobem, jakým se 
zpřístupňují oprávněnému žadateli.   
        V případě, že osoba již nežije, je nutné předložit souhlas osob, které mohou uplatnit 
právo na ochranu osobnosti zemřelého. Dle § 15 občanského zákoníku, po smrti fyzické 
osoby přísluší uplatňovat  právo na  ochranu  její  osobnosti   manželce  nebo partnerovi a 
dětem,  a není-li jich,  jejím rodičům.  K žádosti podle § 4 odst. 2, výše uvedeného zákona je  
nutné připojit  úředně ověřenou  kopii úmrtního listu zemřelého, úředně ověřený doklad  
(rodný  nebo oddací  list),  který  dokládá,  že  tato osoba je  oprávněnou osobou ve  smyslu  
ustanovení  §  4  odst.  2  zákona  č. 140/1996 Sb.,  a  současně  je  nutné  předložit  souhlas  
této oprávněné osoby s jejím úředně ověřeným podpisem, že souhlasí se zpřístupněním 
svazku pro konkrétního badatele. 
 
 Připravené archiválie můžete prostudovat kdykoli v otvírací době badatelny Archivu 
bezpečnostních složek Na Struze 3, Praha 1. Otevřeno je každé pondělí, úterý a čtvrtek 9-16 a 
ve středu 9-18 hodin. 
 
 
 
   S pozdravem 
 
 
 
        PhDr. Miroslav Urbánek, v. r. 
         vedoucí oddělení 


