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DOTAZ: 
 
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?   
 
 
 
ODPOVĚĎ: 
 
Ad 1) Pokud se týká tajného rozkazu ministra vnitra JUDr. Richarda Sachera č. 262/90 jde o 
pravý rozkaz, přestože tato kopie není signovaná. Podobně na internetu můžete najít bez 
podpisu i kopie dalších rozkazů ministra Sachera.  
 
Ad 2) Tento konkrétní rozkaz byl vydán, jak z něj vidno, pro KS SNB Plzeň, obdobné rozkazy 
včetně jmenných seznamů byly vydány i pro další krajské správy, i ty byly k dohledání na 
internetu. Rozkaz souvisí s rozkazy č. 16 (který rušil centrální útvary StB) a č. 17, kterým byla 
ukončena činnost státobezpečnostních útvarů při krajských správách SNB.  
 
Ad 3) Seznamy počtů příslušníků SNB v Čechách ani v regionech k 31. 12. 1989 ÚSTR  
bohužel nedisponuje. Početní stavy po listopadu 1989 značně a rychle kolísaly, mnoho 
příslušníků /zvláště státobezpečnostních složek/ odcházelo ze služeb Ministerstva vnitra 
dobrovolně. Pokud jde o konkrétní počty, můžete se obrátit na Archiv bezpečnostních složek, 
který by mohl těmito počty disponovat.  
 
Podobně Vás na Archiv bezpečnostních složek musíme bohužel odkázat i ohledně Vašich 
dalších otázek. Historikové ÚSTR (a pokud je nám známo, ani žádní další badatelé), se těmito 
záležitostmi bohužel nezaobírají. Problémem je především nedostatek relevantního archivního 
materiálu. 
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