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EZO – Evidence zájmových osob
Peter Rendek

Úvodem
V roce 2003 probíhala ve slovenském Ústavu paměti národa diskuze s předsedou 

správní rady Ing. Jánem Langošem nad způsobem, jak realizovat a naplňovat úko-
ly, které mu uložil § 8 zákona č. 553/2002 Sb. o zpřístupnění dokumentů o činnosti 
bezpečnostních složek státu 1939–1989 a o založení Ústavu paměti národa (ÚPN). 
Jedním ze základních úkolů, v rámci demytologizace komunistické tajné policie, byla 
příprava zveřejnění podkladů z činnosti represivních složek státu. Návrh na vydání 
a publikování faksimile evidenčních a registračních pomůcek tiskem se jevil od po-
čátku velice nákladný. Proto byl přijat návrh sekce informatiky realizovat tento úkol 
jako internetovou prezentaci. I když měl ÚPN několik informačních systémů (včetně 
informačního systému evidence zájmových osob) byly pro svoji vypovídací hodno-
tu nakonec vybrány kopie registračních protokolů statisticko-evidenčních odborů 
slovenských kontrarozvědných útvarů krajských správ Sboru národní bezpečnosti. 
Protokoly obsahují nejkomplexnější údaje k československým státním příslušníkům 
a cizincům, o které v minulosti jevila zájem Státní bezpečnost, bez ohledu na kate-
gorii svazku. Při registraci svazku zanesly evidenční útvary FMV k osobě kompletní 
informaci a dále tyto předávaly pro účely centrálního evidenčního pracoviště v Praze 
Statisticko evedenčního odboru Vnitřní a organizační správy FMV (SEO VOS FMV).

V létě 2008 zahájil Archiv bezpečnostních složek (ABS) ve spolupráci s Ústavem 
pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Praze podle vzoru slovenského Ústavu pa-
měti národa v Bratislavě zveřejňování archivních a registračních protokolů vojenské 
kontrarozvědky (VKR), centrálních a  krajských správ Sboru národní bezpečnosti 
(SNB), pouze však její státobezpečnostní části. Zveřejnění se kromě kontrarozvěd-
ných útvarů SNB rozšířilo o protokoly Hlavní správy rozvědky SNB (I. správy SNB) 
a  o  Zpravodajské správy Generálního štábu Ministerstva národní obrany (ZS/GŠ). 
Toto zveřejnění (http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky) společně se 
slovenskými útvary představuje unikátní soubor dat z let 1954–1990 (cca 1 milion zá-
znamů). Slovenské útvary jsou rovněž dostupné na internetu (http://www.upn.gov.sk/
regpro/) a obsahují více než 100 000 registračních záznamů k jednotlivým svazkům.

Evidence zájmových osob (dále jen EZO) uchovávala na určeném tiskopisu téměř 
identické informace k evidovaným osobám jako registrační protokoly, nikoli však ka-
tegorii svazku vedeného ke  konkrétní osobě. Evidence totiž sloužila jako centrální 
odkazové místo operativním složkám StB. V zjednodušené podobě řečeno, operativní 
útvary měly povinnost se do ní dotazovat, zda-li k osobám, které hodlají „operativně 
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rozpracovávat“, již není zavedena tzv. blokační karta. Po archivaci svazku došlo k vy-
jmutí blokační karty z evidence a její nahrazení kartou, odkazující na příslušný „archi- 
vovaný“ svazek.

Problematice budování počítačových informačních systémů Federálním minister-
stvem vnitra (FMV) v osmdesátých letech minulého století se věnoval ve své práci 
Patrik Benda.1 Jeho analýza však končí v roce 1990. O dalšim rozvoji systému a jeho 
využívání po roce 1990 nebylo doposud nic známo. S ohledem k vyjasnění některých 
otázek týkajících se nového účelu, testovacího a ostrého provozu, resp. přesunu kom-
petencí zřídila bývalá ředitelka ABS Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. pracovní komisi, jejíž 
závěrečné stanovisko přineslo řadu zcela nových informací. Proto se redakční rada 
Sborníku ABS rozhodla uveřejnit jeho kompletní znění.

Odborná komise o informačním systému FMV
 Evidence zájmových osob

Na základě žádosti ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů byla 12. ledna 
2011 za účelem zpracování odborného stanoviska o bývalém informačním systému 
Evidence zájmových osob Federálního ministerstva vnitra zřízena pokynem ředitelky 
Archivu bezpečnostních složek č. 6/2011 odborná komise, která zpracovala a předlo-
žila odborné stanovisko, obsahující informace o:

• účelu, struktuře a provozování informačního systému EZO
• vztahu EZO a dalších informačních systémů státobezpečnostní povahy
• delimitaci EZO z Ministerstva vnitra ČR na Archiv bezpečnostních složek
• vyřízení žádosti o poskytnutí součinnosti z 10. listopadu 2010 pod 
   zn. SPR-5893/10-51 v rámci řízení o přestupku vedeného Úřadem pro ochranu
   osobních údajů, zejména požadavku „poskytnutí kopie databáze EZO 
   v elektronické podobě“.2 
Odborná komise se na svém prvním zasedání dne 17. ledna 2011 rozhodla sou-

středit veškeré podkladové materiály z  přírůstků i  archivních fondů či sbírek ABS 
vztahující se k zavádění výpočetní techniky a budování informačního systému (IS) 
EZO v útvarech Státní bezpečnosti (StB). Zároveň se členové komise shodli na potře-
bě oslovit a vyzvat k podání svědectví některé odborníky, kteří se výrazně podíleli na  

1 Srv. BENDA, Patrik: Automatizace evidencí československé kontrarozvědky. In: Přehled svazků 
a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989, Sešity, č. 7, ÚDV, Praha 
2003, s. LV–LXVI.

2 Pokyn ředitelky Archivu bezpečnostních složek č. 6/2011 „Odborná komise ke  zpracování 
stanoviska o informačním systému Evidence zájmových osob – zřízení“, 12. 1. 2011, čj. ABS-
229/2011 R. Dalším pokynem ředitelky ABS č. 16/2011 byl termín předložení odborného stano-
viska prodloužen do 11. 3. 2011.
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využívání či rozvoji informačního systému EZO po 1. lednu, resp. 15. únoru 1990.3 
Kopie soustředěných dokumentů a  zachycená svědectví jsou uloženy jako přílohy 
v podkladech odborné komise.

1/ Účel, struktura a provozování IS EZO
2/ Vztah IS EZO a dalších informačních systémů státobezpečnostní povahy

1/ Stav před rokem 1990
Nejpozději od vzniku ministerstva národní bezpečnosti budovala StB jako svébyt-

ná mocenská složka se zpravodajskými a výkonnými pravomocemi specifický systém 
operativní evidence (odbor E MNB), který umožňoval v ústřední kartotéce vyhledá-
vat archivované svazky a spisy a signalizovat aktuální operativní zájem jednotlivých 
útvarů.4 Operativní evidence se postupně na centrální i regionální úrovni (I. zvláštní 
odbor MV a 1. zvláštní oddělení krajských správ MV) rozvíjela podle sovětského vzo-
ru.5 V  polovině roku 1966 byl I. zvláštní odbor převeden jako statisticko-evidenč-
ní odbor (SEO) pod organizační rámec Hlavní správy Státní bezpečnosti (HS StB).6 
V březnu 1969 se odbor ústřední evidence stal součástí Federální správy zpravodaj-
ské služby (FSZS) a v lednu 1971 opět jako SEO samostatným útvarem výkonného 
aparátu Federálního ministerstva vnitra (FMV). Od 1. ledna 1980 byl SEO podřízen 
neoperativním součástem – Oborovému a výpočetnímu středisku StB (XIII. správa 
SNB), poté Sekretariátu FMV a Vnitřní a organizační správě FMV.7 

Evidence zájmových osob (blokační karty) byla definována jako součást evi-
denčního systému československých kontrarozvědných útvarů StB sloužícího jejich 
potřebám; v určených případech dle platných směrnic rovněž dalším útvarům SNB 

3 Jednání odborné komise se postupně jako přizvaní hosté zúčastnili: bývalý technický správce 
systému WYSE Ing. Libor Michalička, bývalé zaměstnankyně lustračního pracoviště OABS MV 
Jana Dušková, Jarmila Fingerhutová, Lenka Kasalová, Miroslava Lehne, Ing. Olga Nováková, 
Renata Nekolná a bývalý pracovník FBIS Bc. František Stárek. E-mailovou formou poskytl své 
vyjádření někdejší ředitel Sekce ochrany utajovaných skutečností a archivní a spisové služby MV 
ČR Mgr. Jan Frolík. Informaci k problematice poskytl rovněž bývalý příslušník Správy vývoje 
automatizace (SVA) SNB Ing. Jaroslav Šmíd.

4 Srv. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953: Organizační vývoj zpravodaj-
ských a státně bezpečnostních složek. In: Sešity, č. 16, ÚDV, Praha 2007, s. 240–248; FROLÍK, Jan: 
Pasti na lustrační pouti. In: Střední Evropa, č. 33, Praha 1993, s. 65, 72.

5 ŽÁČEK, Pavel: Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954–1957. In: 
Pamäť národa, č. 3, 2005, s. 6–17; FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních 
složek Sboru národní bezpečnosti v  letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací, č. 2, 1991,  
s. 489–490; FROLÍK, Jan: Pasti na lustrační pouti, s. 65–68. 

6 ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstev vnitra a bezpečnostních zborov, 
1953–1990. ÚPN, Bratislava 2005, s. 38, 42. 

7 Tamtéž, s. 94, 111, 140, 156, 157, 175, 198.
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a  prostřednictvím Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB) také 
Zpravodajské správě Generálního štábu ČSLA (GŠ/ČSLA). Funkce evidence byla ko-
ordinační (zabránění dvojí blokace), informační (odkazovací) a rovněž plnila funk-
ci přehledu svazků a spisů podle jmen blokovaných osob. Příslušná směrnice z roku 
1978 stanovila příslušníkům StB povinnost evidovat u statisticko-evidenčních útvarů 
„všechny státobezpečnostně zajímavé osoby“.8 Úplný přehled všech služebních předpisů 
pro agenturně-operativní práci a evidenci StB z let 1951–1989 byl zveřejněn v rámci 
jednoho z projektů ÚSTR (Směrnice pro agenturně operativní práci a evidenci Stb).9

Funkcí evidenčního systému bylo operativně podchycovat stav rozpracování zá-
jmových osob (včetně evidence osob prověřovaných v souvislosti s ochranou utajova-
ných skutečností či relačních odkazů – tzv. signálek na evidence Zpravodajské sprá-
vy GŠ/ČSLA anebo Hlavní správy rozvědky SNB) a archivované i aktuálně vedené 
svazkové agendy, především kontrarozvědných útvarů StB, tudíž nešlo o přírůstkovou 
kartotéku. Po rozhodnutí o zničení (skartaci) svazku byla z evidence vyjímána i blo-
kační karta.10 

Manuální kartotéka blokačních karet byla v posledním roce a půl existence StB 
v rámci ústřední operativní evidence na centrální úrovni provozována statisticko-e-
videnčním odborem vnitřní a organizační správy (VOS) FMV. Statisticko-evidenč-
ní pracoviště krajských správ SNB měla povinnost aktualizovat a provozovat krajské 
evidence, přičemž kopie blokačních karet, statistických karet, karet určených osob 
a signálek povinně odesílala také na statisticko-evidenční odbor VOS FMV, umístěný 
před rokem 1990 v objektu Thákurova ulice v Praze 6.

Na základě schválené Koncepce zavádění a využívání výpočetní techniky na Fede-
rálním ministerstvu vnitra, Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráži a vojskách 
ministerstva vnitra (čj. KM-0021/V-86) se FMV rozhodlo realizovat projekt budování 
uceleného informačního systému Státní bezpečnosti (UIS StB), jehož jedním z cílů 
bylo převést evidenční soustavu do počítačové podoby.11 Ministr vnitra ČSSR v roce 
1986 schválil realizaci I. etapy úvodního projektu informačního systému Evidence 
zájmových osob (IS EZO).12 Projekt spočíval v převodu manuální kartotéky blokač-
ních karet do počítačové podoby (datová část) a vybudování uživatelského rozhraní  

8 ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické po- 
kyny politické policie z let 1978–1989. Nakl. Votobia. Praha, s. 91. Kromě čl. 12–20 Směrnice pro 
evidenci, statistiku a administrativu při kontrarozvědné činnosti (A-oper-II-1), vydané v přílo-
ze Rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 4/1978, srv. ještě Metodické pokyny náčelníka SEO FMV 
ke služebnímu předpisu A-oper-II-1, příloha k čj. SE-00130/01-78, in: 

 http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/mpn-seofmv-1978.pdf  
9 Dostupné na: http://www.ustrcr.cz/cs/smernice-aop-evidenci-stb
10 Srv. FROLÍK, Jan: Pasti na lustrační pouti, s. 73.
11 Srv. BENDA, Patrik: Automatizace evidencí československé kontrarozvědky, s. LV–LXVI.
12 ABS, f. Statisticko-evidenční odbor, přírůstek. Úvodní projekt systému Evidence zájmových 

osob, 19. 12. 1986, čj. OP-0041-18/86. První etapa byla stanovena na období let 1987–1990, II. 
etapa 1990–1991 a III. etapa plánována po roce 1991.
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(aplikační část).13 Systém se měl stát základem rozsáhle koncipovaného automatizo-
vaného uceleného informačního systému StB, s cílem nahradit v delším časovém ho-
rizontu manuální lustrace (plánováno ve III. etapě).14

Informační systém EZO měl podle dokumentů citovaných Patrikem Bendou tvo-
řit ve své cílové podobě „[...] hierarchicky uspořádaný, počítačově orientovaný systém 
evidující všechny zájmové a určené osoby, které byly nebo jsou předmětem zájmu orgánů 
StB, a dále osoby označené aparátem SSEP jako »osoby zvlášť nebezpečné kategorie« 
a indikovat osoby zavedené do Systému sjednocené evidence poznatků (SSEP) českoslo-
venskou stranou.“15

Úvodní projekt systému EZO předpokládal, že po jeho uvedení do trvalého provozu 
dojde ve srovnání s manuálně vedenou operativní evidencí k výraznému zlepšení někte-
rých jejích funkcí (urychlení odpovědi na lustrační dotaz, snížení možnosti dvojí bloka-
ce, zvýšení konspirace při poskytování informací, zkvalitnění koordinace s evidencí 
Hlavní správy rozvědky SNB) a také k rozšíření jejích možností (ukládání informací 
k zájmových osobám, jejich aktualizace, zajištění vazeb s dalšími vybranými systé-
my, např. oborovou evidencí Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB, koordinace 
s evidencí Zpravodajské správy GŠ/ČSLA, se systémem SSEP atd., vytvoření prostoru 
k vícehlediskovému přístupu i tematickým dotazům apod.).16

Předpokládaný harmonogram úkolů I. etapy  budování informačního systému 
EZO nebyl nikdy dodržen, neboť se od počátku dostal do skluzu:

13 Tamtéž. Rozhodnutí ministra vnitra ČSSR k úvodnímu projektu informačního systému Eviden-
ce zájmových osob StB, čj. OP-0041/18-86.

14 K jednotlivým fázím zavádění systému srv. ABS, f. RV, inv. j. 539. Metodické pokyny I. náměst-
ka ministra vnitra ČSSR pro organizaci práce a zabezpečování projektování automatizovaných 
informačních systémů ve FMV, SNB, PS a vojskách MV, čj. VA-0144/01-86; Doplněk, čj. VA-
01884/10-89.

15 K SSEP srv. Tomek, Prokop: Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých 
podmínkách. ÚSTR, Praha 2008.

16 Informační systém EZO (centrální evidence zájmových osob StB) měl mít úzkou vazbu zejmé-
na na CRS (centrální registr svazků), BC (evidence vízových cizinců), archivní fondy, CRO2 
(evidence pobytu cizinců trvale žijících na území ČSSR). ABS, f. Správa StB České Budějovice, 
přírůstek z 2. 2. 1994, karton č. 11. Program zavádění a využívání výpočetní techniky po linii 
Státní bezpečnosti, 10. 6. 1986, čj. KM-0022/V-86. 

 Úvodní projekt již specifikoval předpoklad realizování vazeb na systémy EVIC (evidence pří-
jezdu vízových cizinců), EVCO (evidence výjezdů čs. občanů do nesocialistických států), SSEP 
(systém sjednocené evidence poznatků), EMAN (evidence emigrantů a navrátilců), CRO2 (evi-
dence pobytu cizinců trvale žijících na území ČSSR), BS (evidence styků s diplomaty a akredi-
tovanými osobami), BA (evidence poznatků k vízovým cizincům), CPF (centrální poznatkový 
fond), DAF (další evidenční fondy) a TES (tematická evidence svazků). ABS, f. Statisticko-evi-
denční odbor, přírůstek. Úvodní projekt systému Evidence zájmových osob, 19. 12. 1986, čj. 
OP-0041-18/86.
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1. 1. 1987 až 30. 6. 1988 – vytvoření systému po programátorské a technické  
   stránce

1. 1. 1988 až 30. 6. 1988 –  převod dat z operativní evidence do počítače
1. 7. 1988 až 31. 12. 1988 –  zkušební provoz na centrále 
   (od začátku roku 1989 trvalý)
1. 1. 1989 až 30. 6. 1990 –  napojení krajů na centrálu a vytvoření 
   krajských databází EZO
1. 7. 1989 až 30. 11. 1990 –  zkušební provoz na krajích
od 1. 12. 1990 –  trvalý provoz EZO včetně lustrace 
   na krajích i centrále.

Na procesu budování systému EZO se podílely tyto útvary FMV:
– projekční pracoviště: odbor projekce uceleného informačního systému StB 
   (od 1. srpna 1986)
– analyticko-programátorské pracoviště na správě vývoje automatizace FMV
– uživatelé systému (statisticko-evidenční odbor VOS FMV – hlavní uživatel,  

 Hlavní správa kontrarozvědky SNB)
– výpočetní střediska a pracoviště výpočetní techniky 
 (správa vývoje automatizace FMV, centrála, kraje).

V roce 1987 došlo ke změně evidenční (blokační) karty zájmové osoby (MV č. skl. 
742) v manuální operativní evidenci, aby odpovídala vnitřní struktuře dat a polož-
kám, které se vkládaly do IS EZO.17 Během následujícího roku byl v rámci testovacího 
provozu realizován převod kartotéky blokačních karet zájmových osob do počítačové 
podoby.

Již v polovině roku 1988 byl v důsledku skluzu z rozhodnutí I. náměstka ministra 
vnitra ČSSR Alojze Lorence harmonogram upraven a posunut o půl roku. Do konce 
roku 1989 tak nebyl zahájen trvalý provoz EZO, ale ani provoz zkušební.18

Z pohledu požadavků formulovaných v úvodním projektu nebyl systém nikdy do-
končen. Nepodařilo se dobudovat vazby na tematickou evidenci svazků (CRS), SSEP19, 
v testovacím provozu byly využívány „pozorky“ na evidenci Hlavní správy rozvědky 
SNB a  částečně „pozorky“ na  evidenci ZSGŠ/ČSLA.20 Zahájen nebyl trvalý provoz 
na centrále ani na krajích, také se nepodařilo zabezpečit bezpečné dálkové přístupy. 

Převod manuální kartotéky EZO do počítačové podoby probíhal dle sdělení Ing. Mi-
chaličky v  třísměnném provozu, za  brigádnické výpomoci bývalých zaměstnanců 

17 Srv. PŘÍLOHA č. 1.
18 BENDA, Patrik: Automatizace evidencí československé kontrarozvědky, s. LIX–LX.
19 V testovacím provozu se dávkově ověřovaly vazby i na SSEP; tyto údaje však systém delimitova-

ný ABS neobsahuje.
20 ABS, f. Hlavní správa kontrarozvědky SNB (f. A-34/1), inv. j. 1167. Dokumentace pro informač-

ní systém EZO – úroveň centr, 30. 11. 1989, čj. A-00905/55-89.
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FMV. Převod byl realizován s určitou mírou chybovosti.21 Správa vývoje automatizace 
SNB provozovala IS EZO v objektu Praha-Pankrác v centrálním výpočetním středis-
ku na sálovém počítači EC 1045. Na statisticko-evidenčním odboru VOS FMV v ob-
jektu Thákurova dálkově probíhaly testy na počítači typu SM 52/11.22 

Z funkčního hlediska odpovídala Správa vývoje automatizace SNB (SVA) za bu-
dování informačního systému StB, dále za provoz, vývoj, programování, aktualizaci 
a technické zabezpečení systému.23 Úvodní projekt IS EZO provozovala na sálovém 
počítači EC 1045 S/R, databázovém systému IDMS verze 5.7, operačním systému 
MVT verze 6.1 M9.24 Přestože byly nákupy a zavádění výpočetní techniky zásadně 
orientovány na produkci ze zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), do-
poručila SVA ve svém stanovisku dne 15. listopadu 1989 převedení IS EZO na vhod-
nější a výkonnější technickou bázi s rutinním provozem od roku 1991.25

Zásadním předpokladem vazeb na další systémy bylo zabezpečení základní funk-
ce systému – precizní počítačová lustrace. Tyto vazby se proto doporučovalo realizo-
vat až po zahájení rutinního (trvalého) provozu systému EZO, a to postupně po nábě-
hu rutinních provozů ostatních systémů.26 Všechny počítačové systémy evidenčního 
charakteru na centrální úrovni byly v polovině listopadu 1989 provozované v auto-
nomním stavu, bez vzájemných vazeb. Statisticko-evidenční odbor VOS FMV navíc 
konstatoval: „[…] Lze reálně předpokládat, že koncem roku 1990, tj. v době výchozí pro 
tento program, bude IS EZO v rutinním provozu, avšak bez vybudování vazeb na další 
informační systémy.“27 

Jedním z podsystémů propojených s IS EZO se měl stát informační systém Téma-
tická evidence svazků (TES), přejmenovaný v roce 1989 na Centrální registr svazků-
-spisů (CRS), v němž byly ukládány údaje, zachycené o vedení operativních svazků 

21 Tento stav potvrzují také hodnocení z roku 1989 soustředěná in: ABS, f. Statisticko-evidenční 
odbor (A-31/2), inv. j. 125 a tamtéž, f. A-34/1, inv. j. 1163.

22 Sdělení Libora Michaličky Odborné komisi z 24. 1. 2011.
23 Srv. organizační řád SVA SNB, in: 
 http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/orstb71-89/rn_sva_snb_3_1989.pdf
24 ABS, f. A-34/1, inv. j. 1166. Vyhodnocení experimentálního ověření určených částí IS EZO, 
 7. 9. 1989, příloha k čj. CB-00381/05-89.
25 Tamtéž, f. A-31/2, inv. j. 125. Program zavádění a  využívání výpočetní techniky po  linii StB 

na období 1991–2000, 15. 11. 1989, čj. OV-001005/SE-89.
26 Tamtéž, f. Statisticko-evidenční odbor, přírůstek. Úvodní projekt systému Evidence zájmových 

osob, 19. 12. 1986, čj. OP-0041-18/86. Platná metodika požadovala jako výstup ze zkušební fáze 
Zápis o ověření systému, který podléhal schvalovacímu řízení a jehož přílohou byl návrh roz-
kazu ministra vnitra o zavedení systému (příkladem je Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 18/1987 
– Zavedení Centrálního registru občanů do trvalého provozu). Srv. ABS, f. RV, inv. j. 539. Návrh 
směrnice pro organizaci práce a zabezpečení budování automatizovaných informačních systé-
mů v resortech ministerstva vnitra, 24. 6. 1987, čj. OP-0067-1/87.

27 Tamtéž, f. A-31/2, inv. j. 125. Program zavádění a  využívání výpočetní techniky po  linii StB 
na období 1991–2000, 15. 11. 1989, čj. OV-001005/SE-89.
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a  spisů jednotlivých útvarů StB na  statistických kartách.28 Z  operativních důvodů, 
kvůli konspiraci (systém se vedl ve stupni utajení „přísně tajné zvláštní důležitosti“ – 
PTZD). Měl být realizován jako samostatný autonomní projekt, provozovaný u stati-
sticko-evidenčního odboru VOS FMV na oddělené výpočetní technice (počítači typu 
SM 5211 M1) pro statistické podchycení agenturně-operativních svazků a osobních 
spisů (lustrace na  základě krycích jmen a  registračních čísel). Data neobsahovala 
pravá jména zájmových osob, ani jejich data narození, bydliště či zaměstnání. Vazba 
na manuální podobu IS EZO vedla přes registrační číslo anebo heslo (krycí jméno). 

Z  operativních a  statistických důvodů se v  systému TES – CRS zaznamenávaly 
aktuální stav svazkové agendy, její přírůstky a úbytky. V jeho rámci bylo podchyceno 
šest celostátních souborů:

– soubor tajných spolupracovníků (TS) cca 20 000 záznamů
– soubor kontrarozvědného rozpracování (KR) cca 10 000 záznamů
– soubor osob ohrožujících vnitřní pořádek
 a bezpečnost státu (NO) cca 10 000 záznamů
– soubor kandidátů tajné spolupráce (KTS) cca   8 000 záznamů
– soubor důvěrníků (D) cca 20 000 záznamů
– soubor prověřovaných osob (PO) cca 20 000 záznamů29

V  rámci úvodního projektu IS EZO se plánovala realizace vazby mezi databází 
EZO a CRS jako podsystému s funkcí centrálního registru svazků, doplněnou o po-
ložky držitele (majitele) svazku a jeho čísla služebního průkazu (OEČ, OECI).

Předpoklad zahájení prací na systému CRS byl po zprovoznění systému EZO, tj. 
po  1. lednu 1990. Statisticko-evidenční odbor VOS FMV však navrhoval urychlit 
a  zahájit práce na  převodu systému TES již v  průběhu roku 1989. Od  února 1989 
do 15. listopadu 1989 realizoval – za přímého metodického řízení Správy vývoje au-
tomatizace SNB – přípravu a programové vybavení systému CRS, dále převod a roz-
šíření systému TES na počítač SM 5211 M1. Jeho ověřovací provoz měl proběhnout 
od listopadu do 31. prosince 1989, následně byl v termínu od ledna do června 1990 
určen zkušební provoz. Harmonogram postupu prací systému CRS nestanovil termín 
trvalého provozu.30

Závěr: Vývoj IS EZO jako střešního koordinačního systému StB nebyl v rámci 
FMV k 17. listopadu 1989, ani k 15. únoru 1990 zdaleka ukončen. Nepodařilo se 
překontrolovat připravenou datovou základnu, odstranit až 15–20% chybovost, 
stav systému v počítačové verzi nebyl identický s manuální kartotékou vedenou 

28 BENDA, Patrik: Automatizace evidencí československé kontrarozvědky, s. LV; srv. FROLÍK, Jan: 
Pasti na lustrační pouti, s. 63, 69–70.

29 ABS, f. Statisticko-evidenční odbor, přírůstek. Úvodní projekt systému Evidence zájmových 
osob, 19. 12. 1986, příloha č. 6 k čj. OP-0041-18/86 (Popis systému TES).

30 Tamtéž, f. A-31/2, inv. j. 125. Urychlení převodu stávajícího systému TES na systém „Centrální 
registr svazků“ a jeho provozování na počítači u SEO VOS FMV, 27. 1. 1989, čj. OV-00116/SE-89.
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u statisticko-evidenčního odboru vnitřní a organizační správy FMV. Ani propo-
jení s  ostatními informačními systémy – zejména s  IS Centrální registr svazků 
(bývalý TES) – nebylo ve stanovených termínech realizováno.

1/ Účel, struktura a provozování IS EZO
2/ Vztah IS EZO a dalších informačních systémů státobezpečnostní povahy

2/ Stav po roce 1989
Ze soustředěné dokumentace vyplývá, že systém EZO nebyl po technické stránce 

dokončen v plánovaném termínu, ani spuštěn v trvalém provozu. Dle Metodických 
pokynů I. náměstka ministra vnitra ČSSR pro organizaci práce a zabezpečování pro-
jektování automatizovaných informačních systémů ve FMV, SNB, PS a vojskách MV 
se počítalo s  realizací zkušebního provozu, který měl otestovat funkčnost systému 
v reálných podmínkách, realizovat doplňování datového fondu atp.31 Návrh ke zpra-
cování organizace zkušebního provozu měl být připraven do 10. prosince 1989.32

Snad s ohledem na ničení operativních materiálů v první dekádě prosince 198933 
(včetně některých vybraných blokačních karet z manuální evidence) realizované sta-
tisticko-evidenčním odborem VOS FMV, byl návrh na zkušební provoz IS EZO navr-
žen 13. prosince 1989 a zahájen až po završení politických změn dne 2. ledna 1990, tj. 
s více než ročním zpožděním.34 Podle zachovaných zápisů probíhala – i po reorgani-
zaci VOS FMV na Úřad FMV pro koordinaci a řízení35 – prakticky denní aktualizace 
datové základny, opravy chyb v datech i v technickém řešení.36

V  polovině května 1990 byl ministr vnitra ČSFR Richard Sacher informován 
o převodu stávající manuální evidence na výpočetní techniku i o zkušebním provozu 
systému. „[…] V průběhu měsíce června má být pracoviště SEO Ú FMV KŘ z objektu 

31 ABS, f. RV, inv. j. 539. Metodické pokyny I. náměstka ministra vnitra ČSSR pro organizaci práce 
a zabezpečování projektování automatizovaných informačních systémů ve FMV, SNB, PS a voj-
skách MV, čj. VA-0144/01-86. 

32 ABS, f. A-31/2, inv. j. 125. Urychlení převodu stávajícího systému TES na systém Centrální re-
gistr svazků a jeho provozování na počítači u SEO VOS FMV, 27. 1. 1989, čj. OV-00116/SE-89.

33 Srv. ŽÁČEK, Pavel: „Můžou přijít, jsme hotovi…“ Tzv. Lorencova skartace z prosince 1989 v do-
kumentech. In: Pamäť národa, 2004, č. 0, s. 28–41.

34 ABS, f. A-31/2, inv. j. 124. Směrnice pro zkušební provoz informačního systému EZO, 13. 12. 
1989. Referátník nebyl schválen I. náměstkem MV ČSSR JUDr. Ivanem Průšou.

35 K roli SEO vnitřní a organizační správy FMV, resp. SEO Úřadu FMV pro koordinaci a řízení 
v první polovině roku 1990 srv. ŽÁČEK, Pavel: „Sachergate“: první lustrační aféra. Nesnáze post-
komunistické elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti. In: Paměť a dějiny, č. 1, 2007, s. 54 ad.; 
ZETOCHA, Karel: Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika. Nakl. Barrister & 
Principal – FSS MU. Brno 2009, s. 36–41.

36 ABS, f. A-31/3, inv. j. 81. Zkušební provoz informačního systému EZO, 2. 1.–2. 5. 1990.
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Thákurova vystěhováno. V  současné době dosud není místo nové dislokace známo, 
a proto nelze plynule zabezpečit přechod do nového působiště (např. instalace demon-
tované výpočetní techniky, karuselů apod.). […] Na zachování zkušebního provozu IS 
EZO na výpočetní technice nebude SEO disponovat v době stěhování dostatečnými si-
lami a technickými prostředky. Doporučuji proto rozsah výše uvedené činnosti omezit 
na aktualizaci datového souboru. […] Zvažována by měla být i budoucnost tohoto sys-
tému ve  vztahu k  užívané výpočetní technice. V  souladu s  předpokládaným ukonče-
ním činnosti velkých sálových počítačů (z důvodu životnosti), by bylo ze strany gesčního 
útvaru SVA SNB vhodné řešit s předstihem přechod na jinou výpočetní techniku. […] 37

V souvislosti s politickými aférami iniciovanými situací na FMV nejprve ministr 
Richard Sacher dne 3. dubna 1990 pozastavil využívání manuální evidence EZO 
na  centrální úrovni, aby posléze 15. května 1990 nově stanovil okruh funkcionářů 
(a útvarů) oprávněných schvalovat lustraci.38 Dne 10. května 1990 informoval ředitel 
statisticko-evidenčního odboru Úřadu FMV pro koordinaci a řízení mjr. JUDr. Josef 
Rambousek Správu vývoje automatizace, že operativně je systém EZO využíván zpra-
vodajskými službami FMV, Generálního štábu MNO a HS Pohraniční stráže a ochra-
ny státních hranic, republikovými ministerstvy vnitra, vojenskou kontrarozvědkou, 
správní službou SNB, kriminální službou, vyhledavateli a  vyšetřovateli VB, úřady 
FMV pro ochranu ústavy a demokracie, pro ochranu ústavních činitelů, pro pasovou 
službu a cizineckou agendu, pro vyšetřování protiústavní činnosti, správou ochrany 
prezidenta ČSFR a správami nápravné výchovy republikových ministerstev spravedl-
nosti. V závěru přípisu požadoval dokončení zkušebního provozu IS EZO, připojení 
krajů a udržování databáze „v aktuálním stavu“.39

Po parlamentních volbách a nástupu nového ministra vnitra ČSFR Jána Langoše 
probíhaly v rezortu FMV rozsáhlé organizační změny. Po soustředění registračních 
protokolů centrálních i krajských útvarů StB Vyšetřovací komisí FS ČSFR pro objas-
nění událostí 17. listopadu 1989 se na jaře 1991 přistoupilo k jejich přepsání do data-
báze.40 Dne 26. dubna 1991 byl federální ministr vnitra informován, že byl dokončen 
převod údajů o spolupracovnících StB ze všech registračních protokolů (kromě HS 
rozvědky a HS vojenské kontrarozvědky SNB) do počítačové databáze. Úkol byl spl-
něn pro potřeby Komise FS ČSFR.41

37 Tamtéž, inv. j. 82. Návrh na přerušení zkušebního provozu IS EZO z důvodu vystěhovaní praco-
viště SEO Úřadu FMV pro koordinaci a řízení z objektu Thákurova 1, 15. 5. 1990, čj. OV-121/
SE-90.

38 ŽÁČEK, Pavel: Sachergate, s. 64, 77.
39 ABS, f. 31/3, inv. j. 82. Automatická registrace lustrujících v EZO – stanovisko, 10. 5. 1990, čj. 

OV-0124/SE-90. Již 2. 5. 1990 předložil 2. odbor SVA SNB Návrh řešení informačního systému 
EZO – kraj. Srv. ABS, f. SVA, přírůstek 50/1.

40 Frolík, Jan: Pasti na lustrační pouti, s. 74–75. 
41 ABS, f. 31/3, inv. j. 91. Převod údajů z registračních protokolů na počítačovou databázi, 26. 4. 

1991. Zároveň bylo navrženo získat recipročně databázi zpracovanou parlamentní komisí.
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Další dokument, vztahující se k IS EZO z provenience 3. sekce I. divize FMV, po-
chází až z období po přijetí zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České 
a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. velký 
lustrační zákon).42 Ředitel Sekce administrativní a archivní služby (SAAS) Jan Frolík 
dne 13. listopadu 1991 v Informaci pro ministra vnitra ČSFR, v souladu s novou kon-
cepcí dalšího využívání a provozu bývalé ústřední evidence FMV a zejména s předpo-
kládaným ukončením její další aktualizace, avizoval převod evidence určených osob ze 
systému EZO na II. divizi FMV: „[…] Realizací navrhovaného opatření bude u 3. sekce 
I. divize FMV splněn záměr postupného archivování evidence zájmových osob bývalé 
StB bez dalšího provádění aktualizace dat.“ Přípis kvantifikoval objem aktualizace dat 
– jeden tisíc osob měsíčně. Podle záznamu na referátníku byla 22. ledna 1992 pořízena 
kopie evidence určených osob a následujícího dne proti podpisu odevzdána na II. divi- 
zi FMV (ředitel plk. JUDr. Juraj Kukura).43

Informační systém EZO byl provozován ve výpočetním středisku Informační sek-
ce III. divize FMV na sálovém počítači EC 1045.44 Kvůli předpokládanému ukončení 
provozu sálových počítačů požádal ředitel 3. sekce I. divize FMV kpt. Jan Frolík v lis-
topadu 1991 vedení Informační sekce III. divize o zajištění odpovídajícího technické-
ho a programového vybavení, které by umožňovalo autonomní provoz informačního 
systému EZO na jeho pracovišti pro nové lustrační účely: „[…] Protože provoz IS EZO 
se předpokládá i v budoucnu, je třeba zabezpečit jeho provoz převodem na  jinou vý-
početní techniku […]. Jedním z řešení je vybavení tohoto pracoviště počítačem WYSE, 
na kterém by byl provozován jak tento systém, tak i ostatní, nutné ke zpracování poža-
davků potřebných pro realizaci zákona č. 451/91 Sb.45

V odpovědi na tento přípis napsal ředitel Informační sekce npor. Ing. Daniel Kar-
doš: „[…] Pro technické zabezpečení realizace lustračních požadavků vybavíme Vaše 
pracoviště technikou WYSE s 9-ti terminály do 15. 12. 1991 […]. V současné době se 

42 Srv. ŽÁČEK, Pavel: Lustrační zákony v České republice. Aplikace zákonů č. 451/1991 Sb. a č. 279/ 
1992 Sb. In: Dvacet let poté/Twenty Years After. International konference, ÚSTR, Praha 2010. 
Dostupné na: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/20let-pote/twenty-years-after-zacek.pdf 

43 ABS, f. A-31/3, inv. j. 79. Převedení evidence osob určených k seznamování se se státním tajem-
stvím, 13. 11. 1991, čj. 1D-42/OUS-91.

44 III. divize FMV byla od reorganizace 16. 9. 1991 koncepčním, řídícím, kontrolním a metodic-
kým útvarem FMV v oblasti komunikační, informační i speciální techniky a šifrové ochrany, 
dále garantovala budování systému celostátních evidencí a  zabezpečovala zvláštní technické 
služby; SVA SNB zanikla již v květnu 1991. K reorganizaci technických úseků FMV srv. KVAPI-
LOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 80. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. 
In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 6, Praha 2008, s. 97–105.

45 ABS, f. A-31/3, inv. j. 82. Převod a další provozování informačního systému EZO, 19. 11. 1991, 
čj. 1D-229/SA-91. Nákup amerického systému WYSE se původně realizoval pro Centrální re-
gistr obyvatelstva (CRO). Srv. ABS, f. Technická divize FMV, přírůstek 622/1. Informace pro 
ministra vnitra ČSFR o problematice nákupu techniky WYSE, 22. 8. 1991, čj. TD-3043/08-91.
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paralelně se zabezpečením lustračních požadavků z dat IS EZO řeší i 1. etapa převodu 
tohoto systému na novou techniku, to je převod databáze IDMS do  šesti sekvenčních 
souborů. Tato etapa bude ukončena do 31. 12. 1991.“ Zároveň bylo nutné provést ana-
lýzu nové verze IS EZO. „[…] Protože je zřejmé, že systém nebude používán tak, jak 
byl původně navržen, žádáme Vás o zpracování požadavků na nový systém a určení 
spolupracovníků do 15. 12. 1991.“46 Pro řešení uživatelské části analýzy nové verze IS 
EZO vybral 6. prosince 1991 kpt. Frolík tříčlenný pracovní tým (npor. Libora Micha-
ličku, npor. Jiřího Ganaje, nstržm. Petra Víta) s kompetencí konzultovat, navrhovat 
a schvalovat postupy řešení převodu IS EZO.47 Ještě před nabytím účinnosti tzv. lust-
račního zákona převzal ředitel 3. sekce I. divize FMV – ovšem neprotokolárně – tzv. 
poslaneckou databázi.48

Začátkem roku 1992 ředitel 3. sekce I. divize popsal IS EZO jako „[…] informační 
systém, jehož původním účelem bylo koordinovat činnost bývalé StB, dnes slouží přede-
vším pro účely archivní služby. […] Vzhledem k ukončení činnosti tohoto [výpočetního] 
střediska [III. divize] v průběhu března 1992 je nutno řešit jeho převod na jinou výpočet-
ní techniku.“ Jako řešení navrhl využít počítač WYSE, který byl Sekci archivní a admi-
nistrativní služby zapůjčen pro potřeby zajištění zákona č. 451/1991 Sb. „[…] Vytvořit 
nejnutnější programové vybavení potřebné pro aktualizaci a vytěžování tohoto systému. 
V současné době je ukončen export databáze IS EZO na magnetické pásky a aktualiza-
ce je dočasně pozastavena […]. Protože doposud nebyli vyškoleni pracovníci SAAS pro 
práci pod operačním systémem UNIX a v databázovém prostředí INFORMIX, je zatím 
třeba, aby programové vybavení řešili pracovníci I. sekce III. divize. Dočasně je možno 
použít programy, které jsou vypracovávány pracovníky FBIS.“

V  dokumentu specifikujícím povahu informačních systémů jsou samostatně  
uvedeny IS EZO, IS CRS a informační systém Komise FS, přičemž u EZO je poznám-
ka o aktuálním ukončení exportu databáze na magnetické pásky a dočasném poza-
stavení aktualizace.49 K příslušnému proškolení pracovníků SAAS FMV došlo krátce 
poté.50 

Po volbách v červnu 1992 začaly probíhat přípravy k rozdělení archivních fondů 
FMV, včetně příslušných evidenčních pomůcek, operativních archivů, manuální i po-
čítačové evidence i registračních protokolů StB.51

46 Tamtéž, f. A-31/3, inv. j. 82. Převod a další provozování IS EZO – odpověď, 2. 12. 1991, čj. 3D-
4764/I10-91. 

47 Tamtéž. Určení odpovědných pracovníků pro převod informačního systému EZO, čj. 1D-229/
SA-91.

48 Došlo pouze k podepsání protokolu o totožnosti souboru přehraného a přehrávaného do systé-
mu WYSE, který podepsali náměstek ministra Arnošt Kohút a Jan Frolík. Vyjádření Jana Frolíka 
odborné komisi ze dne 28. 1. 2011.

49 ABS, f. A-31/3. Specifikace informačních systémů, 28. 4. 1992, příloha k čj. 1D-095/SA-92.
50 Tamtéž. Zápis z porady u ředitele SIS III. divize FMV, 5. 5. 1992.
51 FROLÍK, Jan: Rozdělení fondů Archivu Federálního ministerstva vnitra. In: Archivní časopis, č. 1, 

1994, s. 5–14.
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Dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána mezivládní dohoda o společném vy-
užívání informačních a  archivních fondů vzniklých z  činnosti ministerstev vnitra 
v  oblasti vnitřního pořádku a  bezpečnosti. Za  podmínek stanovených prováděcím 
protokolem mělo MV ČR vytvořit kopie nebo rozdělit vybrané fondy, včetně evidence 
zájmových osob bývalé StB (čl. 3, odst. 1, písm. j); předání bylo stanoveno do 31. pro- 
since 1992 (čl. 4).52

Prováděcí protokol mezi ministerstvy vnitra České republiky a Slovenské repub-
liky ze 14. prosince 1992 stanovil pravidla rozdělení evidence zájmových osob bývalé 
StB (čl. 1), když MV SR souhlasilo s  tím, aby evidence zájmových osob bývalé StB 
přešla do správy MV ČR. Do šesti měsíců po žádosti slovenské strany o předání evi-
denčních karet občanů, kteří si zvolili občanství SR, mělo MV ČR provést rozdělení 
této evidence a příslušné původní evidenční karty předat MV SR (čl. 7).53

Dne 31. prosince 1992 převzala slovenská strana pod čj. 1D-01757/SA-92 databázi 
obsahující dle předávacího protokolu „[…]údaje, které vznikly sloučením archivované da-
tabáze EZO (začátek roku 1989) s aktuálním stavem před zpracováním (listopad 1991).“54 
Zároveň byla na magnetickém médiu předána také slovenská část (tzv. poslanecké) da-
tabáze Vyšetřovací komise FS ČSFR pro objasňování událostí 17. listopadu 1989.55

Až 9. září 1994 stanovila nová dohoda ministerstev vnitra pravidla rozdělení žá-
dostí a spisového materiálu k osvědčením, vydaným FMV do 31. prosince 1992 (čl. 
1), včetně záznamů databáze na magnetickém médiu týkajících se osob, kterým bylo 
vydáno osvědčení podle zvláštních zákonů – zák. č. 451/1991 Sb., zák. č. 279/1992 Sb.; 
dále zák. SNR č. 74/1992 Sb., kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon 
funkcí v Policejním sboru Slovenské republiky a ve Sboru vězeňské a justiční stráže 
Slovenské republiky (čl. 2/a).56

Po zániku FMV a převzetí lustračního pracoviště Sekcí ochrany utajovaných sku-
tečností, odboru archivní a spisové služby, resp. posléze Odborem archivní, spisové 
služby a ochrany utajovaných skutečností MV ČR, byly lustrační dotazy vyhledávány 

52 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stano-
vených informačních a archivních fondů, vzniklých z činnosti ministerstva vnitra v oblasti vnitřní-
ho pořádku a bezpečnosti, 29. 10. 1992. In: Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 156/1993 Sb.

53 Prováděcí protokol ke  smlouvě mezi vládou České republiky a  vládou Slovenské republiky 
o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů, vzniklých z činnosti mi-
nisterstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, 14. 12. 1992. In: Věstník MV ČR, 
část 54/1993, část II, příl. č. 1, část. 3. Srv. FROLÍK, Jan: Rozdělení fondů, s. 19.

54 LABJAK, Stanislav: Počítačová databáza EZO. In: Pamäť národa, č. 2, 2005, s. 60. K porovnání 
slovenské a české verze EZO. PŘÍLOHA č. 5 .

55 SPIRITZA, Juraj: Delimitácia archívních dokumentov slovenskej provenience a  spisová rozluka 
po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. In: Slovenská archivistika, 1994, s. 18.

56 Dodatek č. 2 k Prováděcímu protokolu ze dne 14. prosince 1992 k Dohodě mezi vládou České 
republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a ar-
chivních fondů, vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpeč-
nosti ze dne 29. října 1992, 9. 9. 1994.
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paralelně v manuální formě EZO i ve všech dostupných databázových evidencích pro 
potřeby křížové kontroly. Ing. Michalička uvedl, že na  systému WYSE byla po do-
budování v databázovém prostředí Informix provozována počítačová databáze EZO, 
CRS a „poslanecká databáze“.57

V přehledu evidenčních a informačních systémů Odboru archivní služby, spisové 
služby a ochrany utajovaných skutečností ke dni 13. srpna 1993 je uvedena tato cha-
rakteristika IS EZO StB:  Systém měl sloužit ke koordinaci činností bývalé StB, ale 
nikdy nebyl uveden do plného provozu. V současné době je využíván k realizaci zákona 
451/91 Sb. a jako informační zdroj pro vyhledávání v archivních materiálech. Systém je 
elektronickou podobou manuální evidence, která je provozována klasickým způsobem 
na kartotéčních lístcích. Ta je přizpůsobena požadavku vyhledávání podle osob, vyhle-
dávání podle jiných kritérií je prakticky nemožné.“

Podle dokumentu byly vyvíjeny dva další systémy – informační systém registrač-
ních protokolů a grafická databáze registračních protokolů (zřejmě šlo o předchůdce 
systému RAP), dále pak samostatný informační systém CRS:  Systém neobsahuje jmé-
na osob, avšak záznamy lze snadno propojit s ostatními evidencemi pomocí registrač-
ního čísla.“58 Z  výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že informační systémy EZO 
a CRS ještě v srpnu 1993 nebyly v rámci systému WYSE propojeny.

Krátce poté Jan Frolík představil EZO jako manuální evidenci převedenou do elek-
tronické podoby:  Původně měla sloužit k automatizaci lustrací v evidencích pro 
potřeby StB, v listopadu 1989 však nebyla uvedena do provozu. Její využitelnost je spor-
ná, protože v některých aspektech může chybovost dosahovat 15 až 20 procent.59 Libor 
Michalička dále potvrdil, že přepis registračních a archivních protokolů byl ve formě 
systému RAP (Registrační a archivní protokoly) lustračnímu pracovišti zprovozněn 
na zařízení WYSE až v roce 1996 anebo 1997.60 Z písemností Odboru archivní a spi-
sové služby MV z přelomu let 2001/2002 ještě vyplývá, že aktualizovaná data systému 
EZO byla na deseti kusech streamerových pásek 150 MB s popisem struktury jednot-
livých tabulek předána Bezpečnostní informační službě (BIS).61

57 Přepis vybraných údajů z registračních protokolů bývalé StB (pouze kategorie spolupracovníků, 
přičemž kategorie „KI“ byla částečně zaměněna s kategorií „D“), realizovaný v rámci činnosti 
Komise FS ČSFR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 (tzv. poslanecká da-
tabáze) se po ukončení její činnosti stal jedním z oficiálních podkladů pro vydávání tzv. lustrač-
ních osvědčení na FMV. Sdělení Libora Michaličky Odborné komisi ze dne 24. 1. 2011. K této 
databázi FROLÍK, Jan: Rozdělení fondů, s. 12.

58 ABS, f. Předchůdci Archivu bezpečnostních složek, přírůstek 1069/1. Informace k datovým to-
kům, 13. 8. 1993, čj. ASU-01022/93.  

59 FROLÍK, Jan: Rozdělení fondů, s. 4. 
60 Sdělení Libora Michaličky odborné komisi ze dne 24. 1. 2011. Mgr. Jan Frolík uvedl, že databáze 

RAP vznikala z pokynu ministra vnitra ČR Jana Rumla od ledna 1993, v rámci příprav zákona 
o zpřístupnění svazků StB. Vyjádření Jana Frolíka odborné komisi ze dne 28. 1. 2011.

61 ABS, f. Předchůdci Archivu bezpečnostních složek, přírůstek 1624/1. Předání aktualizovaných dat 
evidence EZO, 19. 11. 2001, čj. ASU-1500/2001. Streamerové pásky byly BIS předány 5. 3. 2002.
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V rámci projektu MV ČR Otevřená minulost se na sklonku roku 2007 podařilo 
Odboru archiv bezpečnostních složek MV převést do elektronické podoby manuální 
kartotéku EZO v rozsahu cca 890 000 evidenčních (blokačních) karet.62

Závěr: Informační systém EZO nebyl FMV dokončen ani po 15. únoru 1990; 
byl nadále SEO Úřadu FMV pro koordinaci a  řízení i  jeho nástupci využíván 
ve prospěch nově zřízených zpravodajských a bezpečnostních složek. V souvislos-
ti s rozpadem ČSFR vznikly dvě počítačové verze IS EZO, které nebyly identické. 
Po roce 1993 byl IS EZO společně s IS CRS, tzv. poslaneckou databází a některými 
databázemi vytvořenými Ministerstvem vnitra ČR (RAP, HFOND) sloučen v rám-
ci tzv. systému WYSE, v jehož rámci byl provozován až do roku 2007, resp. 2008.

3/ Delimitace IS EZO z ministerstva vnitra
 na Archiv bezpečnostních složek

Po přijetí zákona č. 181/2007 Sb. začala Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany 
včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstvu spravedlnosti, Bezpečnostní infor-
mační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace plynout šestiměsíční lhůta, 
která 1. února 2008 vyústila v předání evidenčních a registračních pomůcek, archiv-
ních fondů, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo 
spisů, archivních sbírek i  jednotlivých archiválií a  dokumentů, vzniklých 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. 
Ministerstvo vnitra navíc předalo archiválie vzniklé po 1. lednu 1990, týkající se čin-
ností souvisejících se správou archiválií bezpečnostních složek.63

Dne 25. července 2007 navíc vláda ČR přijala usnesení č. 852, kterým uložila mi-
nistrům vnitra a  spravedlnosti, ministryni obrany a  jejím prostřednictvím řediteli 
Vojenského zpravodajství a ředitelům Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro 
zahraniční styky a  informace připravit ve  spolupráci se zmocněncem vlády – a od   
1. srpna 2007 zároveň prozatímním ředitelem ABS – „plynulé předávání dokumentů, 
archiválií, informačních systémů a věcí souvisejících s činností Ústavu“ (a ABS).64

Archiv bezpečnostních složek na  základě odst. 1 § 14 zákona č. 181/2007 Sb.  
(kterým převzal výše uvedené „archiválie a dokumenty vzniklé od 4. dubna 1945 do  

62 Srv. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za  rok 2007, s. 20. Dostupné na: 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2007.pdf 

63 Zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních 
složek a o změně některých zákonů, § 14, odst. 1.

64 Usnesení vlády České republiky ze dne 25. července 2007 č. 852 o jmenování zmocněnce vlády 
pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních 
režimů a k přípravě aplikace zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů 
a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
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15. února 1990“, viz výše), získal také v souladu s písm. b), odst. 1), § 13 zák. povinnost 
zabezpečovat přístup k dokumentům a archiváliím a poskytovat nezbytnou pomoc 
a informace státním orgánům, včetně MV ČR při naplňování zákona č. 451/1991 Sb., 
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 
a Slovenské republiky, a zákona č. 279/1992 Sb. o některých dalších předpokladech 
pro výkon některých funkcí, obsazovaných ustanovením nebo jmenováním přísluš-
níků Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky. 

Jinými slovy – ABS od 1. února 2008 zajišťuje poklady k rozhodnutí, zda občan 
„v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989“ nebyl příslušníkem SNB zařazeným 
ve složce StB (písm.a, odst. 1, § 2 zák. č. 451/1991 Sb.; písm. b, odst. 1, § 3, zák. č. 279/ 
1992 Sb.) anebo StB na úseku kontrarozvědném (písm. a, odst. 1, § 3 zák. č. 279/ 1992 
Sb.), či evidován jako rezident, agent, držitel propůjčeného či konspiračního bytu, 
informátor nebo ideový spolupracovník StB (písm. b, odst. 1, § 2 zák. č. 451/1991  
Sb.; písm. c, odst. 1, § 3 zák. č. 279/1992 Sb.).

Zároveň ABS převzal k 1. únoru 2008 zodpovědnost za naplňování zákona č. 107/ 
2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých čin-
ností bývalé StB a některé další zákony, jejichž předmětem zpřístupnění a zveřejnění 
jsou dokumenty vzniklé činnosti bezpečnostních složek „v období od 25. února 1948 
do 15. února 1990“ (odst. 1, § 2 zákona č. 107/2002 Sb.). Archiv bezpečnostních složek 
pochopitelně využívá svého evidenčního systému při poskytování nezbytné pomoci 
také Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) a orgánům činným v trestním řízení, 
včetně Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV).

Vzhledem k faktu, že i subjektem předkládání k nahlížení jsou archiválie vzniklé 
do 15. února 1990 (převzaté dle odst. 1 § 14 zákona č. 181/2007 Sb.), respektive před 
1. lednem 1990 (odst. 6, § 37 zák. č. 499/2004 Sb.), musely být ABS k předmětnému 
datu předány také příslušné informační a evidenčních systémy, primárně umožňující 
vyhledávat ve svazkové a spisové agendě.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany včetně Vojenského zpravodajství, Minis-
terstvo spravedlnosti, Bezpečnostní informační služba ani Úřad pro zahraniční styky 
a  informace však již nespravovaly informační a  evidenční systémy v podobě platné 
k 15. únoru 1990 (dokonce neměly k dispozici ani původní média, na nichž byly systé-
my provozovány), nýbrž podoby jejich verzí prokazatelně vedených a vzniklých 1991–
2007, a proto bylo nutné spokojit se se stavem, ve kterém se u předávajících subjektů 
nacházely ke dni předání (resp. ve kterém byly předány), tj. nejpozději k 31. lednu 2008.

Odbor archiv bezpečnostních složek MV se již v dubnu a květnu 2007 začal při-
pravovat na kvalitativní změnu rozvoje informačních systémů a vybudování nového 
„lustračního pracoviště“ v objektu Havelkovy (dnes Siwiecovy) ulice v Praze 3.65

65 Srv. Zápis z pracovní porady OABS, bod 1), 16. 4. 2007, čj. ABS-593/2007 a zápis z pracovní 
porady OABS, bod 2), 25. 5. 2007, čj. ABS-768/2007.
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 V období od 18. května do 31. července 2007 byla ze zastaralého systému WYSE 
vyexportována zdrojová data IS EZO:
(ARCH00.TXT, ARCH01.TXT, ARCH02.TXT, ARCH03.TXT, ARCH04.TXT, 
ARCH05.TXT,  ARCH06.TXT, ARCH07.TXT, ARCH08.TXT, ARCH09.TXT, 
ARCH10.TXT,  ARCH11.TXT, ARCH12.TXT, ARCH13.TXT, ARCH14.TXT, 
ARCH15.TXT, ARCH16.TXT, ARCH17.TXT, ARCH18.TXT, ARCH19.TXT, 
ARCH20.TXT, archivy.txt, CISDRSVA.TXT, JMENA01.TXT, JMENA02.TXT,  
JMENA03.TXT, JMENA04.TXT, JMENA05.TXT, JMENA06.TXT, JMENA07.TXT, 
JMENA08.TXT, JMENA09.TXT, JMENA10.TXT, JMENA11.TXT, JMENA12.TXT, 
JMENA13.TXT, JMENA14.TXT, JMENA15.TXT, JMENA16.TXT, JMENA17.TXT, 
JMENA18.TXT, JMENA19.TXT, JMENA20.TXT, JMENA21.TXT, JMENA22.TXT, 
JMENA23.TXT, JMENA24.TXT, JMENA25.TXT, JMENA26.TXT, JMENA27.TXT, 
JMENA28.TXT, JMENA29.TXT, JMENA30.TXT, JMENA31.TXT, JMENA32.TXT, 
JMENA33.TXT, JMENA34.TXT, JMENA35.TXT, JMENA36.TXT, JMENA37.TXT, 
JMENA41.TXT, JMENA42.TXT, JMENA43.TXT, JMENA44.TXT, OSOBY01.TXT, 
OSOBY02.TXT, OSOBY03.TXT, OSOBY04.TXT, OSOBY05.TXT, OSOBY06.TXT, 
OSOBY07.TXT, OSOBY08.TXT, OSOBY09.TXT, OSOBY10.TXT, OSOBY11.TXT, 
OSOBY12.TXT, OSOBY13.TXT, OSOBY14.TXT, OSOBY15.TXT, OSOBY16.TXT, 
OSOBY17.TXT, OSOBY18.TXT, OSOBY19.TXT, OSOBY20.TXT, OSOBY21.TXT, 
OSOBY22.TXT, OSOBY23.TXT, OSOBY24.TXT, OSOBY25.TXT, OSOBY26.TXT, 
OSOBY27.TXT, OSOBY28.TXT, OSOBY29.TXT, OSOBY30.TXT, OSOBY31.TXT, 
OSOBY32.TXT, OSOBY33.TXT, OSOBY34.TXT, OSOBY35.TXT, OSOBY36.TXT, 
OSOBY37.TXT, OSOBY38.TXT, OSOBY39.TXT, OSOBY40.TXT, OSOBY41.TXT, 
OSOBY42.TXT, OSOBY43.TXT, OSOBY44.TXT, OSOBY45.TXT, OSOBY46.TXT, 
OSOBY47.TXT, OSOBY48.TXT, OSOBY49.TXT, OSOBY54.TXT, OSOBY55.TXT,  
OSOBY56.TXT, OSOBY57.TXT, OSOBY58.TXT, OSOBY59.TXT, ostbaz.txt,  
SLOVEZO01.TXT, SLOVEZO.TXT, SVAZ01.TXT, SVAZ1_01.TXT, SVAZ1_02.TXT, 
SVAZ1_03.TXT, SVAZ1_04.TXT, SVAZ1_05.TXT, SVAZ1_06.TXT, SVAZ02.TXT, 
SVAZ03.TXT, SVAZ04.TXT, SVAZ05.TXT, SVAZ06.TXT, SVAZ07.TXT, SVAZ08.TXT, 
SVAZ09.TXT. VYS.TXT), 
ale také IS Centrální registr svazků (CISDRSVA.txt, crs01.txt,crs02.txt, CRSCIS.TXT, 
CRSORG.TXT, KOD1.TXT, KOD2.TXT, SLOVNIK.TXT), poslanecké databáze  
(poslbaz.txt) a databáze HFOND.TXT.66

Podle zápisu o předání a převzetí archiválií a dokumentů mezi Odborem archiv 
bezpečnostních složek MV a ABS ze dne 29. ledna 2008 byly předmětem delimitace 

 rovněž digitální kopie archiválií a dokumentů […], včetně souvisejících elektronic-
kých pomůcek (Evidence zájmových osob, přepis Registračních a archivních protokolů 

66 Srv. zdrojová data na CD nosiči u čj. ABS-164/2008 – Předávací protokol elektronických eviden-
cí, včetně digitálních kopií evidenčních pomůcek ze dne 14. 2. 2008. Srv. pozn. 71.
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kontrarozvědky […], Centrální registr svazků, digitální kopie evidenčních karet zájmo-
vých osob […]).67 Tento zápis 31. ledna 2008 odsouhlasil PhDr. Vácslav Babička, ředi-
tel Odboru archivní správy a spisové služby MV.68

Formální zakončení delimitace elektronických evidencí, včetně digitálních ko-
pií evidenčních pomůcek „lustračnímu pracovišti [ABS] (EZO + CRS, RAP 1 ks CD; 
+ evidenční karty zájmových osob – 903 164 souborů na externím pevném disku)“69 
bylo realizováno dne 14. února 2008 formou předávacího protokolu, který podepsa-
li vedoucí technického oddělení Odboru archiv bezpečnostních složek MV a ředitel 
ABS.70 K předávacím protokolům vztahující se k EZO a CRS viz PŘÍLOHA č. 6.

Závěr: Archiv bezpečnostních složek dle odst. 1 § 14 zák. č. 181/2007 Sb. a usne-
sení vlády ČR č. 852 z  25. července 2007 protokolárně k  1. únoru 2008 převzal 
IS EZO, a to v podobě zdrojových souborů, vyexportovaných v období od května 
2007 do července 2007 na Odboru archiv bezpečnostních složek MV ze systému 
WYSE.

4/ Kopie EZO Úřadu na ochranu osobních údajů 
 – vyřízení žádosti o poskytnutí součinnosti

Dne 10. listopadu 2010 zaslal ředitel odboru správních řízení Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (ÚOOÚ) Mgr. Daniel Pospíšil v souladu s § 8 odst. 2, § 50 odst. 1 a 51 
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, žádost o poskytnutí součinnosti ve věcí řízení 
o přestupku podle § 44 odst. 2 písm. e) a i) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, sp. zn. SPR-5893/10-51. Kromě sdělení o osobách 
považovaných za osoby evidované jako spolupracovníci, o osobách zařazených do da-
tabáze EZO či o počtu spolupracovníků a příslušníků bezpečnostních složek zveřej-
něných ve vyhledávači, požádal o „poskytnutí kopie databáze EZO v elektronické po-
době.“71

Příprava podkladů měla probíhat standardně jako v  jiných případech, společně 
se na ní podíleli vedoucí evidenčního oddělení a správy digitálního archivu, odděle-
ní operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů a pracovníci, označení 
jako specialisté. V sekretariátu ABS byl vyhledán CD nosič72 obsahující adresáře EZO 

67 Zápis o  předání a  převzetí archiválií a  dokumentů, bod č. 8, příloha č. 1 k  čj. ASU-77/2008  
(čj. ABS-58/2008).

68 Zápis o předání a převzetí archiválií a dokumentů, čj. ABS-58/2008. 
69 Šlo o manuální kartotéku, digitalizovanou v rámci projektu MV ČR Otevřená minulost.
70 Předávací protokol ředitele ABS a vedoucího technického oddělení, 14. 2. 2008, čj. ABS-146/ 

2008.
71 Řízení o přestupku – žádost o poskytnutí součinnosti, 10. 11. 2010, zn. SPR-5893/10-51 (přijaté 

pod čj. ABS 7629/2010 KR).
72 Zde byl odkaz na položku 27 Předávacího protokolu ze dne 8. 7. 2010, čj. ABS-4609/2010 R:  
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a RAP73, z něhož byly zkopírovány soubory z adresáře EZO. „[…] Formulace odpovědi 
na jednotlivé otázky Úřadu na ochranu osobních údajů byla kolektivním dílem. Zástup-
kyně ředitele Archivu s touto odpovědí vyslovila souhlas a podepsala ji […]74 Zpracova-
telé odpovědi bohužel neprovedli kontrolu a neujistili se, zda kopírovaný adresář EZO 
obsahuje výhradně a pouze zdrojová data informačního systému EZO.

Dne 30. listopadu 2010 odeslala zástupkyně ředitele ABS Světlana Ptáčníková 
odpověď, zpracovanou v  rámci poskytnutí součinnosti, v  níž se na  položené otáz-
ky povětšinou reagovalo, že Archiv „nemůže poskytnout přesnější údaje“ anebo „nelze 
jednoznačně odpovědět“. K poskytnutí databáze EZO v elektronické podobě, přiložené 
v příloze na CD, bylo navíc uvedeno: „[…] Původní databáze EZO fungovala v  tzv. 
systému WYSE, který byl v průběhu roku 2008 na příkaz ředitele ABS vypnut. Archiv 
má k dispozici původní zdrojová data databáze EZO, která byla Archivu předána z Mi-
nisterstva vnitra ČR na základě zákona č. 181/2007 Sb. V příloze Vám zasíláme CD 
s těmito daty, upozorňujeme však, že bez vhodného SW nástroje tato data nelze jako vy-
hledávací databázi použít. Archiv v současné době takovým SW nedisponuje. Zdrojová 
data pravděpodobně obsahují také údaje vzniklé po roce 1989.“75

Na přiloženém CD byly jako „zdrojová data databáze EZO“ předány soubory:
ARCH00.TXT, ARCH01.TXT, ARCH02.TXT, ARCH03.TXT, ARCH04.TXT, 
ARCH05.TXT, ARCH06.TXT, ARCH07.TXT, ARCH08.TXT, ARCH09.TXT, 
ARCH10.TXT, ARCH11.TXT, ARCH12.TXT, ARCH13.TXT, ARCH14.TXT, 
ARCH15.TXT, ARCH16.TXT, ARCH17.TXT, ARCH18.TXT, ARCH19.TXT, 
ARCH20.TXT, archivy.txt, CISDRSVA.TXT, JMENA01.TXT, JMENA02.TXT,  
JMENA03.TXT, JMENA04.TXT, JMENA05.TXT, JMENA06.TXT, JMENA07.TXT, 
JMENA08.TXT, JMENA09.TXT, JMENA10.TXT, JMENA11.TXT, JMENA12.TXT, 
JMENA13.TXT, JMENA14.TXT, JMENA15.TXT, JMENA16.TXT, JMENA17.TXT, 
JMENA18.TXT, JMENA19.TXT, JMENA20.TXT, JMENA21.TXT, JMENA22.TXT, 
JMENA23.TXT, JMENA24.TXT, JMENA25.TXT, JMENA26.TXT, JMENA27.TXT, 
JMENA28.TXT, JMENA29.TXT, JMENA30.TXT, JMENA31.TXT, JMENA32.TXT, 
JMENA33.TXT, JMENA34.TXT, JMENA35.TXT, JMENA36.TXT, JMENA37.TXT, 
JMENA41.TXT, JMENA42.TXT, JMENA43.TXT, JMENA44.TXT, OSOBY01.TXT, 
OSOBY02.TXT, OSOBY03.TXT, OSOBY04.TXT, OSOBY05.TXT, OSOBY06.TXT, 
OSOBY07.TXT, OSOBY08.TXT, OSOBY09.TXT, OSOBY10.TXT, OSOBY11.TXT, 
OSOBY12.TXT, OSOBY13.TXT, OSOBY14.TXT, OSOBY15.TXT, OSOBY16.TXT, 
OSOBY17.TXT, OSOBY18.TXT, OSOBY19.TXT, OSOBY20.TXT, OSOBY21.TXT, 
OSOBY22.TXT, OSOBY23.TXT, OSOBY24.TXT, OSOBY25.TXT, OSOBY26.TXT, 
OSOBY27.TXT, OSOBY28.TXT, OSOBY29.TXT, OSOBY30.TXT, OSOBY31.TXT, 

Čj. ABS-146/2008 – Předávací protokol elektronických evidencí včetně digitálních kopií evi-
denčních pomůcek ze dne 14. 2. 2008 + 12 CD/DVD nosičů.

73 Tyto soubory se zdrojovými daty byly na předmětný nosič umístěny až 12. 8. 2009.
74 Přípis Mgr. Světlany Ptáčníkové adresovaný ředitelce ABS, 17. 1. 2011, čj. ABS-375/2011 AK.
75 Řízení o přestupku – žádost o poskytnutí součinnosti, 30. 11. 2010, čj. ABS 7629 KR.
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OSOBY32.TXT, OSOBY33.TXT, OSOBY34.TXT, OSOBY35.TXT, OSOBY36.TXT, 
OSOBY37.TXT, OSOBY38.TXT, OSOBY39.TXT, OSOBY40.TXT, OSOBY41.TXT, 
OSOBY42.TXT, OSOBY43.TXT, OSOBY44.TXT, OSOBY45.TXT, OSOBY46.TXT, 
OSOBY47.TXT, OSOBY48.TXT, OSOBY49.TXT, OSOBY54.TXT, OSOBY55.TXT,  
OSOBY56.TXT, OSOBY57.TXT, OSOBY58.TXT, OSOBY59.TXT, ostbaz.txt,  
SLOVEZO01.TXT, SLOVEZO.TXT, SLOVNIK.TXT, SVAZ01.TXT, SVAZ1_01.TXT, 
SVAZ1_02.TXT, SVAZ1_03.TXT, SVAZ1_04.TXT, SVAZ1_05.TXT, SVAZ1_06.TXT, 
SVAZ02.TXT, SVAZ03.TXT, SVAZ04.TXT, SVAZ05.TXT, SVAZ06.TXT, SVAZ07.TXT, 
SVAZ08.TXT, SVAZ09.TXT. VYS.TXT (tj. zdrojová data IS EZO). 

Byly zde ale také soubory: crs01.txt, crs02.txt, CRSCIS.TXT, CRSORG.TXT, KOD1.
TXT, KOD2.TXT a SLOVNIK.TXT, tj. zdrojová data IS CRS, dále soubory: poslbaz.
txt, tj. datová základna tzv. poslanecké databáze vzniklé činnosti Vyšetřovací komise 
FS ČSFR pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, a HFOND.TXT, tj. datová základ-
na tzv. fondu H (historický), které zdrojovými daty databáze EZO nikdy nebyly.76

Zpracovatelé odpovědi a statutární orgán nevzali na vědomí, že:
– účastníkem řízení o přestupku dle písm. e) a i), odst. 2, § 44 zák. č. 101/2000 Sb., 

s odkazem na zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, nebyl ABS,
– předmětem řízení o přestupku nebylo šetření o zpracování či zveřejnění databá-

ze EZO, kterou 1. února 2008 převzal a dle zák. č. 181/2007 Sb. spravuje ABS,
– odpověď na součinnostní dožádání musí být zpracována odborně a v rámci plat-

né právní úpravy, tj. výhradně se týkat předmětu řízení o přestupku,
– poskytnutí databáze EZO je nadbytečné a pro vydání CD nosiče se zkopírova-

nou složkou EZO nebyl vzhledem k  absenci příčinné souvislosti mezi předmětem 
řízení a působností ABS dle zák. č. 181/2007 Sb., zákonný důvod,

– předmětná věc může mít negativní právní důsledky pro ABS a věc nebyla vůbec 
konzultována s vedoucím Kanceláře ředitele, který odpovídá za právní agendu ABS.

V  neposlední řadě je nutné konstatovat, že odpověď na  poslední pátou otázku, 
„[…] od  jakého data umožňuje Archiv vyhledávání jiných osob, než spolupracovníků 
bezpečnostních složek prostřednictvím ‚Vyhledávání v archivních pomůckách‘ na adrese“ 
http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky, nebyla zodpovězena pravdi-
vě, což je zřejmé např. z tiskové zprávy Zveřejnění registračních protokolů VKR ze 
dne 25. 7. 200877, ale také ze zápisů z porad ředitele ÚSTR a ABS z 9. 1. 2009 (bod 4, 
čj. UST-13/2009) a 29. 12. 2009 (bod 1, čj. UST-452/2009), či např. ze zápisu z porady 
ředitele ABS z 16. 9. 2008 (bod 5, čj. ABS-630/2008).

Také odpovědi na otázky označené 2)–4) bylo možné při využití přiměřeného úsilí 
zodpovědět vyčerpávajícím způsobem, přesně a pravdivě. Archiv k 1. únoru 2008 pře-
vzal zodpovědnost za zveřejňování evidenčních záznamů dle § 7 zák. č. 107/2002 Sb. 

76 Srv. přehled zdrojových dat na předmětném CD nosiči (obrázek č. 1), dostupný na: http://www.
svazky.cz/clanek/UOOU_nam_oficialne_predal_databazi_EZO-Stat_zastrasuje_a_cenzuruje

77 Dostupné na: http://www.abscr.cz/zverejneni-registracnich-protokolu-vkr
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na své webové stránce;78 počet evidenčních záznamů zůstal od data předání ze stra-
ny ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti uzavřenou 
množinou, která nebyla nijak měněna či rozšiřována. Stejně tak IS vztahující se k evi-
denčnímu systému HS VKR měly ke dni předání ze strany Ministerstva obrany – Vo-
jenského zpravodajství svou konečnou podobu, pečlivě podchycenou v předávacích 
protokolech či protokolech dokumentujících validování a  rozšiřování evidenčního 
(lustračního) systému ABS.

Závěr: Archiv bezpečnostních složek dne 30. listopadu 2010 vyřídil žádost 
o  poskytnutí součinnosti z  10. 11. 2010 pod zn. SPR-5893/10-51 v  rámci řízení 
o přestupku vedeného ÚOOÚ nepřesně a neodborně, mimo rámec platné právní 
úpravy, nadbytečně poskytl CD nosič s kopií složky EZO, obsahující navíc nevyžá-
dané zdrojové údaje jiných IS.

•

Nedílnou součástí Stanoviska komise o informačním systému FMV EZO jsou:

PŘÍLOHA č. 1 – Evidenční (blokační) karta manuální kartotéky přizpůsobená  
   pro IS EZO z roku 1987 (MV č. skl. 742)

PŘÍLOHA č. 2 – Statistické karty osobních svazků TS, svazků kontrarozvědného  
   rozpracování a osobních spisů (MV č. skl. 735–737) 

   určené pro zpracování dat pro systém TES (CRS)
PŘÍLOHA č. 3 – Vnější formát dat IS EZO před rokem 1990
PŘÍLOHA č. 4 – Evidenční záznamy vložené do IS EZO po 15. únoru 1990
PŘÍLOHA č. 5 – Porovnání datové základny slovenské a české verze EZO
PŘÍLOHA č.  6 – Přehled zdrojových souborů IS EZO předaných MV ČR 
   Archivu bezpečnostních složek dne 1. února 2008
PŘÍLOHA č. 7 – Přehled podkladů z archivních oddělení ABS, zpřístupněných  

   ke zpracování stanoviska odborné komise

V Praze dne 11. března 2011

[…]79 

78 Dostupné na: http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy 
79 Odborné stanovisko podepsali členové komise PhDr. Zlatuše Kukánová, Mgr. at Mgr. Ľubomír 

Augustin, Mgr. Peter Rendek, Mgr. Tomáš Keszeli, Radek Schovánek. Stanovisko odmítl pode-
psat Mgr. Martin Pulec s odkazem na čj. ABS 1800/2011 OVS.
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PŘÍLOHA č. 1
Evidenční (blokační) karta manuální kartotéky, přizpůsobená pro IS EZO 
z roku 1987 (MV č. skl. 742)80

80 Srv. BENDA, Patrik: Automatizace evidencí československé kontrarozvědky, s. LXXVI.
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PŘÍLOHA č. 2 
Statistické karty osobních svazků TS, svazků kontrarozvědného rozpracování 
a osobních spisů (MV č. skl. 735–737), určené pro zpracování dat pro systém TES (CRS)

Statistická karta osobního svazku TS – přední a zadní strana.
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Statistická karta svazku kontrarozvědného rozpracování – přední a zadní strana.
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Statistická karta osobního spisu – přední a zadní strana.
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PŘÍLOHA č. 3
Vnější formát dat IS EZO před rokem 1990

Vlastní data systému EZO se logicky dělí na pět skupin81:

1. identifikační údaje osob

2. údaje o blokaci

81 Srv. ABS, f. Statisticko evidenční odbor, přírůstek. Úvodní projekt systému Evidence zájmových 
osob StB, čj. OP-0041-18/86.
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3. informační údaje
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4. další údaje

5. údaje realizující vazbu na další vybrané informační systémy StB

(Položku č. 32 tvoří bitové pole o délce čtyři znaky. Pro každý systém napojený na 
EZO je rezervován jeden bit, tzn. že systém se plánoval na kapacitu propojení na 32 
dalších systémů.)82

Na základě rozboru elektronické podoby databáze EZO, delimitované k 1. únoru 
2008 ABS, a při porovnání se zachovanou dokumentací o struktuře tabulek původní-
ho systému EZO, lze uvést: vlastní data databáze EZO jsou zahrnuta v šesti tabulkách 
a další dvě tabulky sloužily jako číselné kódovníky. Všechny tabulky (kromě tabulek 
s  kódovníky) obsahovaly položku osobní evidenční číslo – OECI (přes kterou byla 
vedena relace), poznámku a dále tabulky:

1.  ARCHIVY (archivované svazky) – položky 29–32
 (+ doplňující problematika)
2.  SVAZKY („živé“ svazky)  – položky 14–21
3.  JMENA  – položky 1–5
4.  OSOBY (existence živého svazku, existence archivovaného svazku) 
  – položky 4, 6–8, 33–37
5.  OST (určené osoby pro styk se státním tajemstvím) 
  – položky 22–25
6.  VYS (svazky vyšetřování StB)  – položky 26–28,
 SLOVEZO , SLOVEZO1  – číselníky a kódovníky systému

82 Tamtéž.
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PŘÍLOHA č. 4 
Evidenční záznamy vložené do IS EZO po 15. únoru 1990 

V  důsledku tzv. skartace operativních svazků a  spisů, iniciované I. náměst-
kem ministra vnitra ČSSR Alojzem Lorencem, bylo po 1. prosinci 1989 vyřaze-
no z manuální kartotéky EZO spravované statisticko-evidenčním odborem VOS 
FMV neznámé množství evidenčních (blokačních) karet. Některé zásahy – ne-
známo v  jaké míře – byly provedeny i  do  počítačové verze EZO, a  proto bylo 
nutné při evidenčním dotazu obě formy lustrace kombinovat.83 Bývalé pracovnice 
lustračního pracoviště MV odborné komisi potvrdily, že se při lustracích vyskyto-
valy případy nedohledání evidenčního záznamu v informačním systému vůči evi-
denční (blokační) kartě, či naopak.84 Ještě počátkem dubna 1990 došlo k vyjmutí 
evidenčních karet tzv. chráněných osob, prý v rozsahu 143 karet, a jejich údajné 
nahrazení kartami novými.85 

Dne  16. února 1990 došlo z  rozkazu ministra vnitra ČSSR Richarda Sa-
che-ra k  nahrazení útvarů StB novými součástmi FMV.86 Operativní sekce 
úřadu FMV pro ochranu Ústavy a  demokracie (ÚOÚD) navázaly na  před-
chozí praxi HS kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (II. správy SNB) 
a  registrovaly své agenturně-operativní svazky nadále u  statisticko-evidenč-
ního odboru VOS FMV. V  centrálních registračních protokolech vedených 
u  statisticko-evidenčního odboru VOS, resp. úřadu FMV pro koordinaci a  ří-
zení, bylo po  15. únoru 1990 ÚOÚD mj. evidováno 54 osobních spisů pro-
věřovaných osob, 11 osobních svazků tajných spolupracovníků (agentů),  
3 signální svazky a  3 spisy kategorie důvěrník.87 Úřadovna pro ochranu ústavy 
a demokracie Praha evidovala např. v období od 14. září 1990 do 26. listopadu 
1990 sedm spisů prověřované osoby, jednoho agenta a jednu osobu rozpracová-
vanou v  signálním svazku.88 Všechny registrované zájmové osoby byly zároveň 
evidovány v systému EZO.

83 Vyjádření Jana Frolíka odborné komisi ze dne 28. 1. 2011. Srv. ŽÁČEK, Pavel: Sachergate, s. 62, 
66 a 71.

84 Sdělení Jany Duškové, Miroslavy Lehne a Jarmily Fingerhutové odborné komisi ze dne 19. 1. 
2011.

85 Srv. Záznam Jana Frolíka z 12. 3. 1992, citovaný in: ŽÁČEK, Pavel: Sachergate, s. 63. Grafická 
podoba těchto karet in: tamtéž, s. 81.

86 ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu, s. 213–216. 
87 Srv. záznam s registračním číslem č. 38072 in: registrační protokol F-45 reg. č. 37681–38072,  

vedený od 21. 8. 1989 do 15. 3. 1990; registrační záznamy č. 38073–38224 in: registrační proto-
kol reg. č. 38073–39050, vedený od 7. 6. 1990 do 12. 12. 1990.

88 Srv. registrační záznamy č. 47905–47919, vedené od 14. 9. 1990 do 26. 11. 1990, in: registrační 
protokol reg. č. 47845–47919.



310 MATERIÁLY|

V  rámci zkušebního provozu IS EZO byla po  15. únoru 1990 ve  prospěch 
ÚOÚD, zpravodajské služby FMV a zřejmě i dalších útvarů prováděna aktualiza-
ce údajů k zájmovým osobám také v počítačovém systému. Z rozboru vybraných 
tabulek IS EZO vyplývá, že od 15. února 1990 do 27. září 1991, kdy do něj byly 
vloženy poslední záznamy, se systém EZO rozšířil o 11 335 záznamů k zájmovým 
osobám. Tabulka OSOBY89 byla rozšířena o 11 311 záznamů, SVAZKY (operativní 
svazky – „živé“) o 1026 záznamů a OST (styk se státním tajemstvím) o 10 175 zázna-
mů.90 V dalším období byly již do systému EZO komisionálně zanášeny pouze opravy 
nalezených chyb.91

Podle systému CRS převzal ÚOÚD po II. správě SNB či samostatně registroval 
997 osobních svazků (filtrováno podle útvarů ÚOÚD). V  datumových položkách 
v položce DATREG je evidováno 197 nových svazků a spisů, v položce DATPREV 
(změna) ještě navíc 1061 svazků.

Jako příklad údajů vložených do informačního systému EZO po 15. únoru 1990 
můžeme uvést záznamy k osobám:

89 Srv. PŘÍLOHA č. 6.
90 Srv. Žádost o součinnost dle ust. § 8 tr. řádu – podání zprávy, 25. 8. 2009, čj. ABS-149-3/VO-2009. 
91 Sdělení Libora Michaličky odborné komisi ze dne 24. 1. 2011.
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Andrej ARNAUTOV:
 • osobní ev. číslo (OECI): 0007210
 • datum evidování:  19. 10. 1990
 • registrační číslo:  38205
 • útvar, odbor, odd.:  II. S SNB92, V. ODB, 3. ODD 
     – BLOKOVANA OSOBA
Jak vyplývá z kopie blokační karty i registračního protokolu, šlo o osobní spis pro-

věřované osoby s krycím jménem BEN, vedený k zájmové osobě ÚOÚD FMV:

92 V IS EZO nebyly po 15. 2. 1990 zaneseny aktualizace útvarů (kódovníky).
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Tomáš SKLENIČKA:
 • osobní ev. číslo (OECI): 0865104
 • datum evidování:   25. 10. 1990
 • registrační číslo:    25363
 • útvar, odbor, odd.:    STB HRADEC KRALOVE, OKR 
     PARDUBICE – BLOKOVANA OSOBA
Jak vyplývá z kopie blokační karty i registračního protokolu, šlo o osobní spis pro-

věřované osoby s krycím jménem KULIČKA, vedený k zájmové osobě ÚOÚD FMV:
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Ladislav VANDŮREK:
 • osobní ev. číslo (OECI): 0864783
 • datum evidování:  05. 12. 1990
 • registrační číslo:  38223
 • útvar, odbor, odd.:  II.S SNB, VII. ODB, 1. ODD

Jak vyplývá z kopie blokační karty šlo o zájmovou osobu ÚOÚD FMV:
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Lajos TABA:
 • osobní ev. číslo (OECI): 0866337
 • datum evidování:  12. 12. 1990
 • registrační číslo:  40699
 • útvar, odbor, odd.:  STB BRATISLAVA, I.ODB, 1. ODD

Podle blokační karty jde o zájmovou osobu ÚOÚD FMV:
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Vilém PREČAN:
 • osobní ev. číslo (OECI): 0864983
 • číslo jednací:   03871/91
 • útvar:    II. S SNB
 • od:    0591 (květen 1991)

Jde o záznam prověření ke styku se státním tajemstvím:
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PŘÍLOHA č. 5
Porovnání datové základny slovenské a české verze EZO

Dne 18. září 2003 převzal Ústav paměti národa v Bratislavě od Slovenské infor-
mační služby na základě § 27 odst. 1 zák. č. 553/2002 Zb. o sprístupnení dokumentov 
o činnosti bezpečnostních zložiek štátu 1939–1989 a o založení Ústavu pamäti ná-
roda, databázi Evidence zájmových osob. Databáze EZO se nacházela na dvou stre-
amerových páscích v textovém tvaru systému UNIX, veškeré alfabetické znaky byly 
bez diakritiky (velká písmena). Databáze byla rozdělena do jednotlivých tabulek, pro-
pojených položkou OECI (evidenční číslo osoby). Součástí delimitace nebyl systém 
CRS.93

Z porovnání jednotlivých zdrojových tabulek obou verzí EZO, tj. verzí spravova-
ných Archivem bezpečnostních složek a Ústavem paměti národa, vyplývají následu-
jící rozdíly:

Slovenská verze databáze EZO, předaná 31. prosince 1992, zachycuje stav k listo-
padu 1991.94 V české verzi docházelo i po listopadu 1991 ke změnám v datové základ-
ně (viz rozdíl). Překvapivým zjištěním je, že u tabulky VYS (vyšetřování StB) došlo 
po listopadu 1991 k úbytku (výmazu) 558 záznamů.95

Ze srovnání vyplývá, že česká a slovenská verze databáze EZO nejsou identické.

93 LABJAK, Stanislav: Počítačová databáza EZO, s. 59–60.
94 Tamtéž, s. 60.
95 K české verzi EZO srv. PŘÍLOHA č. 6.

tabulky jména osoby archivy svazky OST VYS slovezo slovezo1

ABS 935 463 826 885 608 442 110 676 220 523 8 831 650 3 578

ÚPN 934 949 826 683 605 673 110 673 220 523 9 389 650 3 578

rozdíl  - 514  - 202  - 2769  - 3  0 + 558  0 0
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PŘÍLOHA č. 6
Přehled zdrojových souborů IS EZO předaných MV ČR 
Archivu bezpečnostních složek 1. února 200896

Tabulky:

Zdrojové soubory: ARCH00.TXT, ARCH01.TXT, ARCH02.TXT, ARCH03.TXT, 
ARCH04.TXT, ARCH05.TXT, ARCH06.TXT, ARCH07.TXT, ARCH08.TXT, 
ARCH09.TXT, ARCH10.TXT, ARCH11.TXT, ARCH12.TXT, ARCH13.TXT, 
ARCH14.TXT, ARCH15.TXT, ARCH16.TXT, ARCH17.TXT, ARCH18.TXT, 
ARCH19.TXT, ARCH20.TXT, archivy.txt

2. JMENA 935 463 záznamů
Zdrojové soubory: JMENA01.TXT, JMENA02.TXT, JMENA03.TXT, JMENA04.TXT, 
JMENA05.TXT, JMENA06.TXT, JMENA07.TXT, JMENA08.TXT, JMENA09.TXT, 
JMENA10.TXT, JMENA11.TXT, JMENA12.TXT, JMENA13.TXT, JMENA14.TXT, 
JMENA15.TXT, JMENA16.TXT, JMENA17.TXT, JMENA18.TXT, JMENA19.TXT, 
JMENA20.TXT, JMENA21.TXT, JMENA22.TXT, JMENA23.TXT, JMENA24.TXT, 
JMENA25.TXT, JMENA26.TXT, JMENA27.TXT, JMENA28.TXT, JMENA29.TXT, 
JMENA30.TXT, JMENA31.TXT, JMENA32.TXT, JMENA33.TXT, JMENA34.TXT, 
JMENA35.TXT, JMENA36.TXT, JMENA37.TXT97, JMENA41.TXT, JMENA42.TXT,  
JMENA43.TXT, JMENA44.TXT

3. OSOBY 826 885 záznamů
Zdrojové soubory: OSOBY01.TXT, OSOBY02.TXT, OSOBY03.TXT, OSOBY04.TXT, 
OSOBY05.TXT, OSOBY06.TXT, OSOBY07.TXT, OSOBY08.TXT, OSOBY09.TXT, 
OSOBY10.TXT, OSOBY11.TXT, OSOBY12.TXT, OSOBY13.TXT, OSOBY14.TXT, 
OSOBY15.TXT, OSOBY16.TXT, OSOBY17.TXT, OSOBY18.TXT, OSOBY19.TXT, 
OSOBY20.TXT, OSOBY21.TXT, OSOBY22.TXT, OSOBY23.TXT, OSOBY24.TXT, 
OSOBY25.TXT, OSOBY26.TXT, OSOBY27.TXT, OSOBY28.TXT, OSOBY29.TXT, 
OSOBY30.TXT, OSOBY31.TXT, OSOBY32.TXT, OSOBY33.TXT, OSOBY34.TXT, 
OSOBY35.TXT, OSOBY36.TXT, OSOBY37.TXT, OSOBY38.TXT, OSOBY39.TXT, 
OSOBY40.TXT, OSOBY41.TXT, OSOBY42.TXT, OSOBY43.TXT, OSOBY44.TXT, 
OSOBY45.TXT, OSOBY46.TXT, OSOBY47.TXT, OSOBY48.TXT, OSOBY49.TXT98, 
OSOBY54.TXT, OSOBY55.TXT, OSOBY56.TXT, OSOBY57.TXT, OSOBY58.TXT, 
OSOBY59.TXT

96 Zdrojové soubory byly vyexportovány ze systému WYSE v období od května do července 2007 
a následně uloženy na optickém nosiči v adresáři s názvem EZO.

97 Zde je nutné upozornit na diskontinuitu v sekvenci JMENA37.TXT – JMENA41.TXT, kterou 
není možné blíže analyzovat.

98 Zde je nutné upozornit na diskontinuitu v sekvenci OSOBY49.TXT – OSOBY54.TXT, kterou 
není možné blíže analyzovat. 

1. ARCHIVY 608 422 záznamů
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4. OST 220 523 záznamů

Zdrojové soubory: ostbaz.txt
5. SVAZKY 110 676 záznamů

Zdrojové soubory: SVAZ01.TXT, SVAZ02.TXT, SVAZ03.TXT, SVAZ04.TXT, 
SVAZ05.TXT, SVAZ06.TXT, SVAZ07.TXT, SVAZ08.TXT, SVAZ09.TXT

6. SVAZKY1 110 668 záznamů
Zdrojové soubory: SVAZ1_01.TXT, SVAZ1_02.TXT, SVAZ1_03.TXT, SVAZ1_04.
TXT, SVAZ1_05.TXT, SVAZ1_06.TXT

7. VYS 8 831 záznamů
Zdrojové soubory: VYS.TXT

8. SLOVEZO 650 záznamů
Zdrojové soubory: SLOVEZO.TXT

9. SLOVEZO1 3578 záznamů
Zdrojové soubory: SLOVEZO1.TXT

Přehled zdrojových souborů z delimitovaného optického nosiče – adresář EZO

Přehled zdrojových souborů IS EZO:

název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
ARCH00.TXT 0b9eafd023e76cfd871cf2c19c351b4081179119 961 586  17.7.07 14:46 29999
ARCH01.TXT e92e3a532b63fe530047683d80f7e171778d1c66 961 277  17.7.07 15:34 30000
ARCH02.TXT c73b5a1ecb9d32fac426b74ebc5e968e983d8782 961 579  20.7.07 8:19 30000
ARCH03.TXT f451f6eec08231f1408a5faf518d38058b50e07a 961 665  20.7.07 9:31 30000
ARCH04.TXT 643cff3c53ab5d376edcbde4f1fc75c8b8c39c5a 961 904  20.7.07 10:09 30000
ARCH05.TXT f93c854b5411a576439c1923d7f4d415c6abb415 961 248  20.7.07 11:26 30000
ARCH06.TXT 42f535a9569882301de0f50de34976afc853847d 961 380  25.7.07 17:14 30000
ARCH07.TXT d0d58fa8fd0ed031d40d9779d08f252f895bf4ba 962 412  26.7.07 8:25 30000
ARCH08.TXT 9e286bcb922f8c43f088cdd9fd8485a666320179 961 533  26.7.07 9:25 30000
ARCH09.TXT b41090938f9a31850cd8d06684e2cc10a857669b 961 726  26.7.07 10:19 30000
ARCH10.TXT c73dc02c5d124b391fa888f3bb506893c104bd57 962 019  26.7.07 11:06 30000
ARCH11.TXT 87bc049dafb36ce8de70ec890b16bba548ac257e 962 460  26.7.07 12:10 30000
ARCH12.TXT 804c8ee08e699351356d2e81a7f8dbe00ebd88cf 961 690  26.7.07 13:40 30000
ARCH13.TXT 626d7bbcc0e1bd693a5f13d877943841c8dd13e1 962 164  26.7.07 14:20 30000
ARCH14.TXT 59f141e41d1ddf46d19a58a536b5fbd11ac979a9 963 400  26.7.07 15:01 30000
ARCH15.TXT 145cfefafcc7ade997be30873af5912671d2e994 962 019  26.7.07 15:39 30000
ARCH16.TXT af200525236267e6c4ed4f43a14503548262086c 962 163  26.7.07 16:27 30000
ARCH17.TXT 229873ad73b465cc0bc533b6ed990fafbc2a0cb6 962 111  27.7.07 8:18 30000
ARCH18.TXT b5f3ae5796935bafc995773128b784d98eed160c 962 931  27.7.07 8:57 30000
ARCH19.TXT 44263208bf89d5c692426d045edaf1bf2b399ab1 964 141  27.7.07 9:38 30000
ARCH20.TXT ee6afedb58eb2e8a1922c7bdf6afed9f2ea73d9e 254 703  27.7.07 9:47 8423
archivy.txt 98bce917b969cb7213b2c6b28e44ca1756112b77 18 887 689  31.7.07 9:55        608422
JMENA01.TXT 6af5aaf8d963436217d6db767bffd3a4a399470a 981 262  18.5.07 9:58 25364
JMENA02.TXT 4e76bd1bce9c53ae6480148415daa362a02e85bd 926 652  18.5.07 11:24 23948
JMENA03.TXT e75f243b96cee8f86940783c2595e37497898d34 939 641  18.5.07 14:36 24180
JMENA04.TXT 84fc6cfbf37a4e30a7d702dd47d491cf87abc140 925 793  21.5.07 13:24 23815
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název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
JMENA05.TXT 5a34e2a86a2e6186fcb410295cce2048f91a9425 952 487  21.5.07 14:49 24467
JMENA06.TXT 42281de8a32043373b886e3fc7fd9847bdfed818 944 230  22.5.07 12:04 24231
JMENA07.TXT 47d578e85889358f445667a11b62300262e182fe 938 314  22.5.07 13:23 24197
JMENA08.TXT 73a0abc3a118122d86cabed53e7eb4664bbbce16 946 362  22.5.07 16:01 24349
JMENA09.TXT 314e70ba3c14808f089ae3b24a6a57fdb229c049 931 666  23.5.07 9:38 24043
JMENA10.TXT b263c36d1c21fb65a151cebcd48eb7635d71cad4 938 040  23.5.07 11:55 24104
JMENA11.TXT 349450ffaa43913c52a2b9e917f1806716e42fa4 925 091  23.5.07 14:05 23918
JMENA12.TXT 9f4273d1a91e6e4fd12fbe914aa538129ffe29df 933 069  23.5.07 14:35 23977
JMENA13.TXT e6f21a3f0e86ff2aa62849602bf2862b6641de88 926 513  24.5.07 9:54 23873
JMENA14.TXT 82b1dfa66168fedb5a078d609f2f1b8816e25a04 937 263  24.5.07 10:15 24190
JMENA15.TXT ca29b0d539e1a50339343362824dfca3ad9cfbd0 926 676  24.5.07 11:10 23711
JMENA16.TXT e011a5c6adac1df90fefa3e9d4f3b07a1ba1c9af 919 067  28.5.07 12:56 23524
JMENA17.TXT 211f2d2a1afad468b87dec211a4449ea2562d9f7 917 698  28.5.07 14:19 23676
JMENA18.TXT 817ff654ca4d7405f3ce83360da44f47363faa9d 950 846  29.5.07 8:52 24513
JMENA19.TXT ca6596e3f1cbf2d93f0743ef0abaf1311304cd7f 917 221  29.5.07 9:38 23734
JMENA20.TXT 5729de6935d779287383b45d6a583ccca0f7b139 938 489  29.5.07 10:37 23916
JMENA21.TXT c816c19fdb8462a25cd8995ee977dbaf810c047f 935 001  29.5.07 11:24 24079
JMENA22.TXT 648497e3bf33fcbc4250e8427892dc869e93c5d6 946 022  30.5.07 11:55 24221
JMENA23.TXT 41c4022c822b4358120a5f2b2681087219bf3665 915 361  30.5.07 13:33 23520
JMENA24.TXT 885569a5a29cac3f38c4ab4401c3cdafb44c3634 931 408  30.5.07 15:53 23901
JMENA25.TXT 987bcc89dfbc4907c558cecbec10171637bffea4 937 357  31.5.07 10:29 23806
JMENA26.TXT 3f340b8076b585f9a6297b3de0f2f0732fadc032 944 119  31.5.07 11:02 24160
JMENA27.TXT 02d273ef257470eb66993324487ff705973652f6 946 290  31.5.07 15:05 24428
JMENA28.TXT 814e141440a3103b97b0405cf11a283a673fbc69 973 845  31.5.07 15:25 24651
JMENA29.TXT e46b8aba636a1ea52aa18823830e8b9dd726b33d 930 105  4.6.07 11:23 23906
JMENA30.TXT c6f4a83dfa9ce3046b95bfd13e1a961e74c14726 926 995  4.6.07 13:28 23900
JMENA31.TXT 14eec795cfaf50d5300630f43f6838cb679feab5 947 960  5.6.07 11:31 24024
JMENA32.TXT 094cff837bdd6dc29cf174029afce40d52d6638a 928 486  5.6.07 12:58 23876
JMENA33.TXT 25ec1c9796f0541b6d8ab2361734f10830506e6c 924 471  5.6.07 13:37 23961
JMENA34.TXT 339a92eae4a5ea46e951f5d54c8320653eadcce2 923 381  5.6.07 14:39 23807
JMENA35.TXT 680495687898e822eb30f147e5c7e903aaa8c4a7 937 232  5.6.07 15:16 24063
JMENA36.TXT f6076b224b715bfd074b605b82162fc34f0b8d97 972 844  6.6.07 8:54 24832
JMENA37.TXT 8f7645e16302136ce27918af78a6fe156df15260 664 485  6.6.07 9:15 17116
JMENA41.TXT d4bf823d77552b84cb577744611b02ea275d0133 579 102  7.6.07 8:40 14895
JMENA42.TXT 8c38b0ecc3621048f5b895c5d457f13c63b9cc82 688 549  7.6.07 8:59 17774
JMENA43.TXT 04ed40c53c759c3a033df79aed75b0fd4476b062 262 743  7.6.07 9:19 6765
JMENA44.TXT f50ace427063328b1e3f4c3effefd087555df33d 467 110  7.6.07 10:09 12048
OSOBY01.TXT 79abf9f5d64b7928c63d2c5dc36b744e4428b294 1 003 702  7.6.07 12:53 16122
OSOBY02.TXT 494247adf46d7d9fbcff1238bd07e0dc66954a36 1 000 961  7.6.07 13:49 16046
OSOBY03.TXT 431ec0bbbe8dc6736fce2cbebee4b0d7ead0dcb7 997 062  7.6.07 14:44 16008
OSOBY04.TXT a9d7a8618f9741421a3f07fc1b9aee5a986d838c 991 304  12.6.07 8:44 15974
OSOBY05.TXT 11a039bfea5e4064200f5d26888cb7c54ed5981f 998 033  12.6.07 9:32 16059
OSOBY06.TXT 40fcbffa73eee315a4f6d8e71b19b9f36da22120 1 001 753  12.6.07 11:17 16090
OSOBY07.TXT a543a5e63ecbb426b12a128f378702effa8311ef 998 394  12.6.07 13:11 16057
OSOBY08.TXT 957334e12d5eca837aaaf6d177afde1ae3aff79d 997 419  12.6.07 14:09 15979
OSOBY09.TXT 3e5f86eb6e8c9532e48721e07b96f980e76490d5 998 203  12.6.07 15:42 16007
OSOBY10.TXT 8f3358bfd13bb67b6d54c16e31d36ed677176454 998 038  12.6.07 17:35 16003
OSOBY11.TXT 8b518ab354abfa47ae3a443ac96d95b248db54fc 991 858  13.6.07 17:30 15942
OSOBY12.TXT 6e74b96eb22a9a9a709580c92fe7bf1aa22e1896 996 840  14.6.07 15:02 16010
OSOBY13.TXT 45c270f01d0ce6a03d49ecdbfed2dd6460ed7ac1 994 265  15.6.07 10:01 15983
OSOBY14.TXT a4a007c2b170a28a98e8e578d3c1f47a6619e44c 998 223  15.6.07 12:11 16005
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název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
OSOBY15.TXT 1b87fc6f47dae9b2411ad374249c779326b6849c 1 000 892  15.6.07 12:56 16031
OSOBY16.TXT 7803ce219d226a1463bf017bef3eef219bc9b9a2 998 670  16.4.07 4:02 16003
OSOBY17.TXT 16dcb660fb05f3bc4e3940c92bbf966413d610b7 1 002 550  19.6.07 10:31 16082
OSOBY18.TXT dc564d5d6920132ecc37b73946b51a2d2805b9fc 998 260  19.6.07 11:06 16018
OSOBY19.TXT ea677599b1ae0f774114e1560cbb64334ff3d406 1 005 325  21.6.07 8:39 16112
OSOBY20.TXT 1c4f7f719cd62563c93d5b3c9620ffa81d33ef92 997 479  25.6.07 8:58 15984
OSOBY21.TXT 87c55a5daffbf29b47180ee0c58dff1ad104531a 996 644  25.6.07 12:29 15977
OSOBY22.TXT 14367904ff47d01cffec0e7304b7030b359e0128 999 669  25.6.07 14:12 16032
OSOBY23.TXT 6727bcaa5a09709c46230178cf9df66798949d6f 996 184  25.6.07 14:34 15960
OSOBY24.TXT e1525db818a899a4951416f86bbe8fe120cb3d36 993 670  25.6.07 15:03 15962
OSOBY25.TXT 1f475bb446d872070ff30bd14f440de3f0f7027d 1 003 407  26.6.07 10:48 16068
OSOBY26.TXT 89f885077f6ed85d3bcae09f92a1c5937e7096ab 1 000 391  26.6.07 11:18 16036
OSOBY27.TXT 3fc377ba3af91ccf0344f2c092b73156e0306ac6 997 809  26.6.07 12:30 15985
OSOBY28.TXT 5bddcbf235f69296e4caf88ff1d305c75f90f9f7 998 769  26.6.07 14:12 16024
OSOBY29.TXT 1da27ccd21c29667efddca9599cb4164df48f313 994 795  28.6.07 9:14 15968
OSOBY30.TXT 720a731a2c08a5f58deb1c7cc55b3c5f8693ac87 1 002 010  9.7.07 8:22 16061
OSOBY31.TXT f89b87ddf332cafd54df6cc6c5d644ea13e19c7f 1 000 357  9.7.07 10:10 16035
OSOBY32.TXT 4be02e19933079e9e2705c9d15e763273468a3cf 996 237  9.7.07 10:56 15986
OSOBY33.TXT f84746ff9666587695d9c3fbfa8c5355daff214a 995 077  9.7.07 11:27 15945
OSOBY34.TXT 532e2d09e203cc792f7dbc98a700c18a0d034b88 996 095  9.7.07 12:39 15997
OSOBY35.TXT 015e59e24121e8a209796e1909ecbabfea663e3f 990 762  9.7.07 13:37 15912
OSOBY36.TXT 55160a4419dba8d90ce48c5d6067953fb1704f89 990 982  9.7.07 14:28 15912
OSOBY37.TXT a0dc5a585bdf2a54add69c2c1216dfd4113332f5 985 977  9.7.07 15:11 15869
OSOBY38.TXT 2f40344065a646ab0fc6c1981d6e01eaadbaecc0 996 248  10.7.07 9:40 15964
OSOBY39.TXT 54864008dc1f55cad215b527947160e16531204d 999 111  10.7.07 13:02 16030
OSOBY40.TXT 10343d419a6f0349e8f8792daea3ca1f050a148f 998 250  10.7.07 14:21 16021
OSOBY41.TXT d2458eda1f68264ab9e6b88a1e566a95e6ef6d0c 994 663  10.7.07 15:01 15958
OSOBY42.TXT 4c8ee557915c4c6a6a3f02e96ac0ec256304bf16 998 278  11.7.07 8:19 15988
OSOBY43.TXT 567030923eec9b7f5a49c04e1af08d1716200ea9 998 388  11.7.07 9:12 16007
OSOBY44.TXT 1574099fbe4a34b4fa0b123d4c2c66ef589204eb 998 505  11.7.07 10:11 15994
OSOBY45.TXT 944f27595b6401701ba9f42176f0304027f58fe4 997 781  11.7.07 11:20 15969
OSOBY46.TXT 37e711b743d5e75c5301f3ddc84220ff05594713 994 407  11.7.07 12:20 15958
OSOBY47.TXT db811d8b57d6400c1db4270c893b0f78f788c536 995 758  12.7.07 7:00 16001
OSOBY48.TXT cfbd3ab45dfd59bf9a1eb3ead06cc2dfb7848fdb 986 321  12.7.07 8:12 15875
OSOBY49.TXT 1c45e8d26a3e7c2c6bb605f274d7372ab0bf9fe0 948 185  12.7.07 9:13 15205
OSOBY54.TXT 725836286bb17466c443ad8bef7a5822030e1302 364 035  12.7.07 15:50 5929
OSOBY55.TXT 87066c4befe1dca754e3e41da45d766706b13590 658 610  12.7.07 16:30 10503
OSOBY56.TXT a625854ff908222b84e31eb322ae023f2aba5592 715 951  12.7.07 16:48 11391
OSOBY57.TXT c85e1d8731537d3adcb72d00f9feb6acdd459b19 274 735  13.7.07 7:46 4385
OSOBY58.TXT 84887838455eb2536ff3092238c4eecf0f6056f4 484 771  13.7.07 9:40 7930
OSOBY59.TXT 10ab1773e72878f333995baf513978428a8bfd0e 211 255  13.7.07 9:53 3533
ostbaz.txt f1831ce54dbae346c03947baf57fb55b1e05a7ae 7 232 479  30.7.07 10:56      220523
SLOVEZO.TXT e29194b4badfc1c9b434c3d059aff8c6a2f7c0db 18 974  7.6.07 10:15 650
SLOVEZO1.TXT 63fd8f929f289b94c19d43f0d0b67daeffc574d3 128 772  7.6.07 10:19 3578
SVAZ01.TXT d55fe55fa9a7292e7c127b2c8629410b56903e18 842 360  16.7.07 12:00 15132
SVAZ02.TXT 2d1c5091cf3120a697fee08d8adca0fc11bbf470 774 518  16.7.07 12:32 13897
SVAZ03.TXT 068971855a108edd36a13dd821cade64768bc297 804 332  16.7.07 15:47 14436
SVAZ04.TXT 07f5477beccdba73703ff5ea459e8bd65954a5e5 791 516  17.7.07 8:28 14200
SVAZ05.TXT 410fb240d29aba7027041e682f1b1b5dd79a33ee 792 744  17.7.07 9:06 14213
SVAZ06.TXT bbf5bf557793e1522cb08adc512c6704e83e5c5e 763 948  17.7.07 10:13 13701
SVAZ07.TXT 82eabd7a79bedaa7b2434d4a7c386d2eb5f92275 791 331  17.7.07 11:04 14189
SVAZ08.TXT 2c3ecccea5146122de6adb49ac2ead09acf23052 255 780  17.7.07 11:47 4593
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název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
SVAZ09.TXT f91ad638f08ed5e4751b5f51a6bfc785c263d3dc 362 409  17.7.07 12:05 6315
SVAZ1_01.TXT fe76c9977f55a1736df44abe7a91a1ecaae0794d 118 579  13.7.07 10:56 4553
SVAZ1_02.TXT 1de907d39af37772c5b77fee8edbd17ce5c94a7f 113 096  13.7.07 11:27 4340
SVAZ1_03.TXT 5ce377f9c0b28c44c9db684be7d56eba5e011d7a 121 455  13.7.07 11:48 4669
SVAZ1_04.TXT 721088e20f703695b7eb2b7215176ef35e266af7 402 718  13.7.07 12:54 15463
SVAZ1_05.TXT fe302d686ff0fae84d6480790c8ec9ce8d3d1116 1 117 005  13.7.07 13:26 42849
SVAZ1_06.TXT 0188e0a3ab35f2b3ff8db1fd8e94118917fb453b 1 011 419  16.7.07 7:43 38794
VYS.TXT ef1ac0b58525722af245d50cc21d1bf394b8222c 301 656  24.5.07 11:21 8831

Přehled zdrojových souborů IS CRS:

název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
CISDRSVA.TXT    5b2cc540b5cedff494fcdf5143b1fca7223ec2ab 248  31.5.07 7:50 13
crs01.txt            296610208a5ea4311cff2474b46f290c88b0d6d9 17 884 876  30.7.07 15:21     100427
crs02.txtf 920a241760aa233730ec473328dbf09fe946296 4 508 232  30.7.07 15:25 25296
CRSCIS.TXT 62752a6a3d84a896a17b211e8845ce1229f0f3d8 2 004  31.5.07 7:51 91
CRSORG.TXT d1880cd07f72af600ec8d01179a578b23096e43f 319 813  31.5.07 8:38 17729
SLOVNIK.TXT 9f0a20ac0b0aff02128e5560e24a98e7ac524490 23 139  7.6.07 10:20 766
KOD1.TXT 3bb4d9a24969fb93d84008ccde23133f231fccfe 225  31.5.07 8:40 12
KOD2.TXT 80f429f20be10710ec9f925f9c613baca9b1eb8a 312  31.5.07 8:41 17

Přehled zdrojových souborů poslanecké databáze:

název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
poslbaz.txt 2da2e3335313a90719f57ed5c2f5db77966a1af2 15 221 059  29.7.07 13:25      248527

Přehled zdrojových souborů databáze H-fond:

název souboru otisk SHA1 velikost (B) datum počet zázn.
HFOND.TXT af635e73aa8bdbbc0da7dabcb72c709b553e1769 527 678  31.5.07 8:55 9949
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PŘÍLOHA č. 7
Přehled podkladů z archivních oddělení ABS
zpřístupněných ke zpracování stanoviska odborné komise

Oddělení archivních fondů FMV pod čj. ABS 659/2011 FMV zaslalo:

název 
fondu

značka 
fondu inv. j. regest

Sekretariát 
ministra 
vnitra 
(FMV)

A 2/5 419
3. operativní porada vedení FMV: Návrh novelizace 
Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu  
v čs. kontrarozvědce A-oper-II-1

A 2/5 445
9. operativní porada vedení FMV: Návrh RMV ČSSR 
Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu  
při kontrarozvědné činnosti – novelizace A-oper-II-1

A 2/5 455
11. operativní porada vedení FMV: Zpráva o využívání 
výpočetní techniky ve státobezpečnostní práci a návrh 
rozvoje jejího dalšího využití

A 2/5 460
13. operativní porada vedení FMV: Návrh na centralizaci 
poznatků o nepřátelské činnosti imperialistických 
rozvědek a řešení Systému jednocené evidence poznatků 
o nepříteli

Sekretariát 
ministra 
vnitra 
(FMV)

 A 2/7 90
RMV ČSSR 4/1978 Směrnice pro evidenci, statistiku 
a administrativu při kontrarozvědné činnosti  
(A-oper-II-1)

Sekretariát 
ministra 
vnitra 
(FMV)

A 2/9 610
10. operativní porada: Návrh projektového úkolu vedení 
evidencí čs. kontrarozvědky a VB a jejich využívání 
formou lustrace

A 2/9 634 15. operativní porada: Návrh na zřízení Centrálního 
informačního a výpočetního střediska StB

II. správa 
SNB A 34/1 1161

IS EZO – harmonogram zpracování úvodního projektu, 
definice nového IS, posouzení, záznamy z porad,  
znění úvodního projektu

A 34/1 1162 IS EZO – vymezení cílů a návrh řešení, současný stav 
a požadavky

A 34/1 1163 Budování VIS StB EZO – informace o stavu realizace, 
zápisy z kontrolních dnů, rozhodnutí náměstka MV ČSSR

A 34/1 1164 Řešení krajské části IS EZO

A 34/1 1165 IS EZO – vyhodnocení zkušebního testu

A 34/1 1166 Vyhodnocení experimentálního ověření určených částí  
IS EZO

A 34/1 1167 Provozní popis propojení EZO – evidence I. S SNB

SEO VOS 
FMV A 31/2 118 Převod ÚOE na databázi EZO – přípravné práce, zápisy 

z porad, analýza současného stavu, stanoviska
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název 
fondu

značka 
fondu inv. j. regest

A 31/2 119 Budování IS EZO – podkladové materiály, číselník EZO

A 31/2 120 Porady, záznamy a informace týkající se budování 
informačního systému EZO

A 31/2 121
IS EZO – úprava programů, stanovisko,  
protokol o předání pracoviště VT provozovateli, 
protokol o předání programového vybavení

A 31/2 122 Provozní směrnice výpočetního střediska SEO S FMV, 
Způsob ochrany a utajení dat IS systému EZO

A 31/2 123 Komplexní ochrana databáze IS EZO

A 31/2 124 IS EZO – zkušební provoz – příprava,  
směrnice pro zkušební provoz

A 31/2 125
IS EZO – doplnění číselníku EZO, zápisy z kontrolních 
dnů, Program zavádění a využívání výpočetní techniky 
po linii StB na období 1991–2000

A 31/2 126 Automatické informační systémy

A 31/2 127 Sumarizace požadavků na využití VT na jednotlivých 
útvarech bezpečnostního úseku MV ČSSR

A 31/2 128 Přehled požadavků výkonných a funkčních útvarů VB 
na léta 1991–2000

A 31/2 184
Zásady budování informačních systémů, zavádění 
a využívání výpočetní techniky ve FMV, SNB, PS 
a vojskách MV

SEO VOS 
FMV A 31/3 59 Korespondence s Komisí předsednictva ČNR  

pro otázky lustrací

A 31/3 60 Korespondence s Komisí FS pro vyšetřování událostí 
17. listopadu 1989

A 31/3 79 Převedení evidence osob určených k seznamování se  
se státním tajemstvím

A 31/3 80 Změny v evidenci – seznamy archivních svazků „A“ 
a „ZR“

A 31/3 81 IS EZO – zahájení zkušebního provozu a průběh

A 31/3 82 IS EZO – odstraňování nedostatků, opravy, číselníků, 
vyhodnocení, přerušení provozu v důsledku stěhování

A 31/3 91 Převod údajů z registračních protokolů na počítačovou 
databázi

X. správa 
SNB 1118 Stav a požadavky na nový systém EZO

1123
Položková základna pro fondy (evidence zpravodajských 
informací k zájmovým osobám a jevům) – DEF  
v problematikách X. správy SNB

Správa 
vývoje 
automatizace 
FMV

288 288/5
Hlavní směry dalšího využívání VT ve složce StB, 
stanovení ideového programu pro další výstavbu 
krajského a centrálního systému StB
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název 
fondu

značka 
fondu inv. j. regest

288 288/12 Návrh organizačního opatření pro vybudování UIS StB

452 452/2 Technologický projekt - zavádění a využívání VT ve FMV, 
SNB, PS a VMV

507 507/1 Zápis z jednání kontrolního dne k IS EZO 
ze dne 22. 2. 1989

507 507/1 Informace o IS EZO ke dni 23. 2. 1989

507 507/1 Stanovisko k informaci o stavu plnění úkolů v IS EZO

507 507/1 Stav prací na IS EZO StB – stanovisko SVA SNB

580 580/1 Tisk výstupů z evidence I. správy SNB v EZO

580 580/1 Koncepce zavádění a využívání výpočetní techniky 
ve FMV, SNB, PS a VMV na období 1991–2000

580 580/1 Vyhodnocení přípravy správce báze dat IS EZO 
za 1. pololetí 1990

580 580/1 Návrh zabezpečení experimentálního ověření určených 
částí IS EZO

580 580/1 Návrh řešení IS EZO – kraj

580 580/1 Stanovisko k nedostatků ve stavu budování 
automatizovaného IS EZO StB

631 631/2 Převáděcí protokol projektu TES (evidence SEO S- FMV)

631 631/2 Provozní příručka TES k projektu TES 
(evidence SEO S-FMV)

631 631/2 Projekt TES (uživatelská příručka – dotazy)

622 622/1 Výsledné doporučení komise pro výběr dodavatele 
VT – WYSE

927 927/1 Hospodářská smlouva na zařízení fy WYSE Technology

Úvodní projekt IS EZO StB

Návrh projektového úkolu vedení evidencí československé 
kontrarozvědky a VB; jejich využívání formou lustrace

Metodické pokyny náčelníka SEO FMV ke služebnímu 
předpisu A-oper-II-1

Předchůdci 
ABS 1624 1624/1 Předání aktualizace dat evidence EZO

1069 1069/1 Informace k datovým tokům
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Oddělení archivních fondů StB čj. ABS 685/2011 StB zaslalo:

název fondu značka 
fondu inv. j. regest

KS SNB 
Ostrava RV 539

Metodické pokyny I. náměstka ministra vnitra ČSSR 
pro organizaci práce a zabezpečování projektování 
automatizovaných informačních systémů ve FMV, SNB, 
PS a vojskách MV

RV 539
Doplněk Metodických pokynů I. náměstka ministra 
vnitra ČSSR pro organizaci práce a zabezpečování 
projektování automatizovaných informačních systémů 
ve FMV, SNB, PS a vojskách MV (čj. VA-0144/01-86)

RV 539
Doplněk Metodických pokynů I. náměstka ministra 
vnitra ČSSR pro organizaci práce a zabezpečování 
projektování automatizovaných informačních systémů 
ve FMV, SNB, PS a vojskách MV (čj. VA-0144/01-86)

FMV Odbor 
projekce 
UIS StB

B 6/II 127 Návrh směrnice pro organizaci práce a zabezpečení 
budování IS v rezortech ministerstev vnitra

Krajské 
středisko
Automatizace
KS SNB
České 
Budějovice

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11

Zápis z přípravné komise pro Koncepci zavádění 
a využívání VT ve FMV – zaslání

Stanovisko k pracovní verzi Studie VT v oblasti 
Dalších evidenčních fondů v rámci UIS StB;
Pracovní verze Studie využití VT v oblasti DEF 
v rámci UIS StB – žádost o stanovisko; 
Studie využití VT v oblasti DEF v rámci UIS StB
Úkoly z operativní porady náčelníka KS SNB 
ze dne 19. ledna 1987 – sdělení

Zápis z jednání komise – zaslání

Program zavádění a využívání VT po linii StB

Správa StB 
Brno

přírůstek 
Brno 
1995

Metodický pokyn k využívání jednotlivých systémů 
výpočetní techniky v rámci S-StB Brno

Správa StB 
Ostrava

přírůstek 
Ostrava 
1991
O-StB 
Ostrava

Zahájení experimentálního provozu IS; Práce s aparátem 
spolupracovníků čs. kontrarozvědky (IS PAS) – pokyn

Štáb 
náčelníka 
KS SNB 
Brno

B 6/II 89 K bodu 6/ Funkčnost pracoviště KSA
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název fondu značka 
fondu inv. j. regest

SEO VOS 
FMV

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 19 Žádost o posouzení a doplnění číselníků

KS SNB 
Plzeň

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 19

Podklady k vystoupení náčelníka KS SNB 
na celostátní poradě k zavádění a využívání VT v SNB

FMV 
Odbor 
řízení 
a využití VT

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 19

Podkladové materiály k přípravě dokumentace 
posouvající Koncepci zavádění a využívání VT 
po linii StB do období 9.–10. PLP – předložení;

Příprava dokumentace posouvající Koncepci zavádění 
a využívání výpočetní techniky StB do období 9.–10. 
PLP

SEO VOS 
FMV

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 19 Způsob aktualizace EZO – úprava

FMV VOS
přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 19

Zásady budování IS, zavádění a využívání VT ve FMV, 
SNB, PS a vojskách MV

II. správa 
SNB

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 21 Zápis z porady ke KPF

I. náměstek 
MV ČSSR, 
Správa StB

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 27

Úkol zpracovat posudek k projektovému úkolu IS Práce 
s agenturní sítí čs. kontrarozvědky; Projektový úkol AIS 
PAS, stanovisko

SV SEO 
S StB

přírůstek 
Plzeň 
23. 8. 1996

karton 
č. 27

Analýza a požadavky informačních potřeb v oblasti DEF, 
zaslání

Správa StB 
Ústí nad 
Labem

Ústí nad 
Labem 
9. 2. 1994

karton 
č. 1

Pokyn k naplňování a využívání automatizovaného IS; 
práce s aparátem spolupracovníků čs. kontrarozvědky 
(AIS PAS) – zaslání

Správa StB 
Ústí nad 
Labem

Ústí nad 
Labem 
9. 2. 1994

karton 
č. 29

Převod ústřední operativní evidence na VT, 
zaslání nových evidenčních karet

Správa StB
České 
Budějovice

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11

Využívání VT Státní bezpečností v Jihočeském kraji 
a rámcová informace o koncepci zavádění VT 
v 8. a 9. pětiletce

KS SNB 
České 
Budějovice

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11 Analýza informačních potřeb v oblasti DEF

I. náměstek 
ministra 
vnitra ČSSR

B 6/II 145
Rozkaz I. náměstka ministra vnitra ČSSR k zahájení 
zkušebního provozu informačního systému EMAN/
Evidence emigrantů, navrátilců a vystěhovalců

Správa StB 
Brno

přírůstek 
Brno 
1995

AIS PAS – postoupení předtisků
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název fondu značka 
fondu inv. j. regest

SEO 
Správa StB
České 
Budějovice

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11 Počítačové archivní fondy – informace

OA KS SNB
přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11 Výstavba chráněných pracovišť VT

SEO Vnitřní 
a informační 
správy
FMV

přírůstek 
Hradec 
Králové 
15. 12. 1995

krabi-
ce S/1 Zavedení centrálního registru svazků – spisů

Správa vývo-
je automati-
zace FMV

přírůstek 
Ostrava 
1991, 
OAO

karton 
č. 21

Průběžná zpráva o plnění Koncepce zavádění 
a využívání výpočetní techniky ve FMV, SNB, PS 
a vojskách MV – připomínky a současný stav

KS SNB 
České 
Budějovice

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11

Stanovisko k Návrhu umístění výpočetní techniky SV 
SEO S StB KS SNB Jihočeského kraje ve výpočetním 
středisku KS SNB

SEO VOS 
FMV

přírůstek 
Ostrava 
1991, 
OAO

karton 
č. 21 Zavedení doplňující problematiky v systému TES

KS SNB 
Ostrava

přírůstek 
Ostrava 
1991, 
OAO

karton 
č. 21 Počítačový systém EMAN – pokyn

KS SNB 
České 
Budějovice, 
VOS FMV

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11

Podkladový materiál pro Koncepci zavádění a využívání 
výpočetní techniky po linii StB do období 9.–10. PLP; 
Příprava dokumentace posouvající Koncepci zavádění 
a využívání VT po linii StB do odbobí 9.–10. PLP

I. náměstek 
ministra 
vnitra ČSSR, 
FMV, Odbor 
projekce 
UIS StB

přírůstek 
ČB 
2. 2. 1994

karton 
č. 11

Stanovení nového úkolu z oblasti evidenčních fondů 
v rámci UIS StB, Schválení ÚP AIS PAS




