
Zdroj: ABS, personální spis F. Němce; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 3 třídy školy měšťanské. V letech 
1936 až 1938 průmyslovou školu odbornou ve Frýdku. Vyučen 
kovářem. Za války dělník. V letech 1954 až 1955 absolvoval studium 
v SSSR. V roce 1965 získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze. V letech 1974 až 1977 absolvoval několik kurzů 
na Vysoké škole F. E. Dzeržinského v Moskvě.

Od roku 1945 v KSČ. Za okupace pracoval ve Vítkovických 
železárnách. V roce 1945 byl členem Revolučních gard. Od 14. 7. 
1945 byl převeden ke Sboru národní bezpečnosti na oblastní 
úřadovnu SNB v Těšíně. Od roku 1948 působil v Praze na odboru 
BAo a později na Hlavní správě StB (HS-StB). V roce 1953 obdržel 
odměnu 10 000 Kč a řád „Za statečnost“ a „Za úspěšné plnění úkolů 
v boji se spikleneckým centrem“. V témže roce se stal nejprve 
náčelníkem II. odboru HS-StB a po reorganizaci StB v říjnu téhož 
roku náčelníkem III. správy MV (vnitřní nepřítel). V letech 1954 až 
1955 byl vyslán na studia do SSSR. V letech 1955 až 1960 působil 
jako náčelník KS-MV Karlovy Vary (Krajská správa ministerstva 
vnitra). V roce 1960 byl přemístěn ke KS-MV Praha na úsek opera-
tivy. Od roku 1963 působil jako náčelník OO-MV Praha-východ 
(okresní odbor). Od podzimu 1967 do dubna 1974 pracoval v 
různých funkcích na KS-MV Praha. Od 1. 5. 1974 byl přemístěn na 
nově vzniklou Vysokou školu SNB. Zde naposledy působil jako 
náčelník katedry hlavních směrů kontrarozvědné práce a náčelník 
katedry boje s ideologickou diverzí. V roce 1979 byl ze služeb SNB 
uvolněn a odešel do starobního důchodu. Za svoje služby v MV byl v 
roce 1955 vyznamenán medailí „Za službu vlasti“, v roce 1956 „Za 
zásluhy o obranu vlasti“, v roce 1970 obdržel „Čestný odznak SNB“ a 
v roce 1975 medaili „30 let SNB“.
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