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Věc:  Žádost o předložení ke studiu vězeňský spis 
 

 
Vězeňský spis  vedený  k Naděždě Morávkové – Kavalírové narozené 13. listopadu 1923. 
Pani Kavalírová byla omezena na svobodě od vzetí do vazby dne 8.11.1956. Krajská soud 
v Praze rozhodl ve dnech 9.-12.4.1957 a uložil Naděždě Kavalírové pětiletý trest odnětí 
svobody. Propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody byla 12.11.1959.  
 
O materiál žádám i přesto, že mě bylo telefonicky vedoucí oddělení Alenou Noskovou 
sděleno, že vězeňské spisy jsou předkládány jen k osobám již nežijícím nebo se souhlasem 
jejich či jejich rodiny. Naděžda Kavalírová je veřejně činná osoba a nemělo by jí být zatěžko 
souhlas k nahlížení do tohoto materiálu dát.  
 
Navíc jsem přesvědčen, že Archivní zákon musí platit i pro Národní archív a to bez výjimky. 
Nahlížení do archiválií upravuje v rámci zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě především § 37, kde se v prvním odstavci říká: „ K nahlížení v archivech jsou 
přístupné jen archiválie starší třiceti let, není-li dále stanoveno jinak, a všechny zveřejněné 
archiválie“  U archiválií, které obsahují osobní nebo citlivé údaje k žijící osobě, upravují 
odstavce 2 a 3 stejného §. V nich se říká“ Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o 
nahlížení do archiválií“. Výjimkou je ovšem odstavec  11 stejného §,  který jasné říká:“ 
Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z  
činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o 
Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek..“. V zákoně 
 181/2007 Sb. O Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu Bezpečnostních složek 
upravuje v § 2 v písmenu c), co se rozumí pojmem Bezpečnostní složka. V tomto výčtu je 
jasně jmenován Sbor nápravné výchovy, odbor vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy 
Ministerstva spravedlnosti  České socialistické republiky a jejich předchůdci v období 
komunistické totalitní moci. 
 
Ze shora uvedených důvodů jsem přesvědčen, že byste mně měli požadovanou archiválii 
předložit bez dalších podmínek.  
Žádám Vás o sdělení vašeho dalšího postupu.  
 
 

V Milkovicích 21 listopadu 2012 
 
 

Děkuji za rychlé vyřízení  
 
Stanislav Penc 
28. února 1970 
Staré Hrady 53 
507 23 pošta Libáň  






