
 

V ě z e ň s k á  s l u ž b a  Č e s k é  r e p u b l i k y  

G e n e r á l n í  ř e d i t e l s t v í  P r a h a  

Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244  024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb 

 

S D Ě L E N Í  

v e  v ě c i  ž á d o s t i  o  p o s k y t n u t í  i n f o r m a c e  

Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti („povinný subjekt“), obdržel prostřednictvím 
elektronické adresy podatelny povinného subjektu dne žádost o poskytnutí 
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji podal  

 
zaevidována byla pod čj. . 

Z obsahu podání jest patrno, že se žadatel domáhá informací souvisejících s bývalým zařízením 
Sboru nápravné výchovy - Nápravně výchovným ústavem Minkovice. 

I. 

Vzhledem ke zrušení Nápravně výchovného ústavu Minkovice („NVÚ Minkovice“) dne 
28. února 1990, nabytí účinnosti zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 
stráži České republiky, k 1. lednu 1991, a nabytí účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, od 1. ledna 2000, nelze dovozovat, že přímým nástupcem povinným 
vést dokumentaci k NVÚ Minkovice je Vězeňská služba České republiky. Lze však čerpat 
z některých dosud existujících záznamů, či znalostí pamětníků [viz WOLF, Jiří – LITOMISKÝ, 
Jan: Jablonecká bižuterie – produkt otrocké práce vězňů. In: GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr 
(eds.): O československém vězeňství. Sborník Charty 77, s. 118–148]. 

Na žádost žadatele se poskytuje toto sdělení prostřednictvím emailové adresy uvedené v žádosti. 
Povinný subjekt informace poskytuje následovně: 

1. Přesný název Nápravně pracovního tábora Minkovice, Útvaru nápravných zařízení 
ministerstva vnitra Minkovice, Nápravně výchovného ústavu Minkovice (dále jen „věznice“) 
a přesnou adresu věznice.  

Vězeňský objekt byl vybudován na rozhraní obcí Minkovice a Pilínkov, které jsou dnes součástí 
města Liberec. Od roku 1946 se zde nacházel zvláštní nucený pracovní oddíl, zřízený podle 
dekretu prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech, 
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při věznici Krajského soudu Liberec k zaměstnávání retribučních vězňů v závodu Minkovice, 
n. p. Preciosa Jablonec. V roce 1951 se stal pracovním útvarem Krajské soudní věznice Liberec, 
ve kterém byli umístěni muži k výkonu trestu odnětí svobody. Po převodu vězeňství z působnosti 
ministerstva spravedlnosti pod ministerstvo vnitra v roce 1953 byl pracovní útvar využíván pro 
odsouzené ženy při Útvaru nápravných zařízení („ÚNZ“) ministerstva vnitra Liberec. Od roku 
1955 byl pracovní útvar součástí Nápravně pracovního tábora („NPT“) ministerstva vnitra 
Liberec. Od roku 1958 se pracovní útvar stal samostatným NPT ministerstva vnitra Minkovice 
pro odsouzené muže. V letech 1961 až 1965 byl používán název Útvar nápravných zařízení 
(„ÚNZ“) ministerstva vnitra Minkovice. Na základě zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody, byl s účinností od 1. srpna 1965 změněn název na Nápravně výchovný ústav 
(„NVÚ“) Minkovice (alternativně NVÚ č. 2 Liberec). V záležitostech vězeňského personálu, 
tedy příslušníků Sboru nápravné výchovy („SNV“) byl používán název Útvar Sboru nápravné 
výchovy Minkovice (alternativně Útvar SNV č. 2 Liberec). Protože výstavba NVÚ Minkovice 
byla prováděna z rozpočtových prostředků Preciosy, k. p. Jablonec, byl tento objekt v rámci 
privatizace převeden na nového majitele podniku Preciosa a NVÚ byl v roce 1990 zrušen. 

2. Zákon, jiný právní předpis, rozkaz, nařízení, rozhodnutí nebo jiný dokument, kterým byla 
věznice zřízena, jakož i dokumenty, kterými byly uvedené dokumenty upravovány, doplňovány, 
měněny nebo rušeny.  

Zřízení samostatného vězeňského objektu v Minkovicích i změny jeho názvů byly vyhlášeny 
příslušným rozkazem ministra vnitra [Archiv bezpečnostních složek („ABS“)]. 

3. Nápravně výchovná skupina podle § 5 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, 
ve znění účinném do 30. června 1990 (dále jen „zákon č. 59/1965 Sb.“), do které byla věznice 
zařazena.  

NVÚ Minkovice sloužil k výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené muže, zařazené 
do II. nápravně výchovné skupiny („NVS“) podle zákona č. 59/1965 Sb. a Řádu výkonu trestu 
odnětí svobody v NVÚ – rozkaz ministra vnitra („RMV“) č. 32/1965, v úplném znění rozkaz 
ministra spravedlnosti („RMS“) č. 17/1973. Poskytuje se v příloze. 

4. Ústavní řád věznice vydaný podle § 18 zákona č. 59/1965 Sb. Jestliže bylo vydáno ústavních 
řádů více, žádám o poskytnutí každého z nich, rovněž v případě, že byl ústavní řád jakkoliv měněn, 
doplňován nebo bylo jinak měněno jeho znění, žádám o znění všech změn. Dále žádám ke každému 
ústavnímu řádu nebo jeho jednotlivému znění v jakém období platil s přesností na den.  

Ústavní řád, který stanovil práva a povinnosti odsouzených se zřetelem na místní podmínky 
vycházel ze vzorového ústavního řádu, vydaného příslušným rozkazem náčelníka správy 
(„RNS“) SNV. Poskytuje se v příloze. 

5. Kapacita věznice.  

Kapacita NVÚ Minkovice: cca 1000 odsouzených (Národní archiv, neuspořádáno). 

6. Obsazenost věznice; údaj žádám poskytnout ke dnům, ke kterým byla běžně uváděna, nejméně 
však jednou ročně.  

Obsazenost NVÚ Minkovice: 90 - 100 % (Národní archiv, neuspořádáno). 

7. Došlo v době existence věznice ke zrušení kulturních místností? Z jakých důvodů? Kdy?  

Přechodné zrušení kulturních místností nelze doložit. 
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8. Byl vydán jakýkoliv vnitřní předpis upravující provádění osobní prohlídky odsouzených? 
Pokud ano, žádám o poskytnutí jeho kopie spolu s údajem o době platnosti s přesností na den.  

Provádění osobních prohlídek odsouzených upravoval ŘVT a služební předpis ministerstva vnitra 
(NZ-stráž-I-1) a po roce 1968 ŘVT a Instrukce náčelníka správy SNV (ABS). Část se poskytuje 
v příloze. 

9. Byl vydán jakýkoliv vnitřní předpis stanovující předměty nepovolené věznici? Pokud ano, 

žádám o poskytnutí jeho kopie spolu s údajem o době platnosti s přesností na den.  

Nepovolené věci u odsouzených upravoval ŘVT a Ústavní řád. Poskytuje se v příloze. 

10. Došlo v době existence věznice ke ztrátě, odcizení nebo zničení předmětů odebraných nebo 
zabavených odsouzeným při nástupu k výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) nebo 
v jeho průběhu? Pokud ano, žádám o poskytnutí údaje o počtu těchto událostí pro každý 
kalendářní rok samostatně.  

Poznatky o ztrátě, odcizení nebo zničení předmětů odebraných odsouzeným by bylo možno 
čerpat z podaných žádostí nebo stížností, pokud byly založeny do osobního vězeňského spisu 
(Národní archiv, neuspořádáno). 

11. Byly odsouzeným, při nástupu k VTOS stříhány vlasy? Pokud ano, žádám o sdělení 
na základě jakého právního předpisu nebo vnitřního předpisu věznice tak bylo postupováno a dále 
zda tak bylo postupováno i proti vůli odsouzených. Jestliže byl vydán jakýkoliv vnitřní předpis 
upravující stříhání vlasů odsouzeným, žádám o poskytnutí jeho kopie spolu s údajem o době 
platnosti s přesností na den.  

Podle ŘVT a RMS č. 22/1975 byly mužům v I. a II. NVS stříhány vlasy na 2 cm a ve III. NVS 
dohola. Poskytuje se v příloze. 

12. Byla uzavřena jakákoliv smlouva s podniky Plastimat, národní podnik, a PLASTIMAT, 

státní podnik, (společně dále jako „Plastimat“) ve věci zaměstnávání odsouzených? Pokud ano, 
žádám o poskytnutí její kopie. Dále žádám o poskytnutí kopií všech dokumentů vztahujících 
se ke spolupráci s uvedenými podniky ve věci zaměstnávání odsouzených.  

Odsouzení byli podle hospodářským smluv, uzavřených v roce 1988, zařazováni na pracoviště 
Preciosa, k. p. Jablonec (856 odsouzených), Pozemní stavby n. p. Liberec (42 odsouzených) 
a Státní statek Liberec (7 odsouzených). S hospodářskou organizací Plastimat, n. p. smlouva 
nebyla uzavřena (Národní archiv, neuspořádáno). 

13. Došlo v průběhu práce odsouzených pro Plastimat k pracovnímu úrazu? Pokud ano, žádám 
o poskytnutí údajů o každém z těchto úrazů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození 
odsouzeného, datum, čas a místo úrazu, popis úrazu, údaj, zda měl za následek pracovní 
neschopnost nebo trvalé následky. Jestliže nebude možné dané údaje poskytnout z důvodu ochrany 
osobních údajů (tj. odsouzený ještě nezemřel), žádám o označení každého z odsouzených 
jednoznačným identifikátorem tak, aby bylo možné určit, zda se některému z odsouzených stalo 
více pracovních úrazů.  

Údaje o pracovních úrazech by bylo možno čerpat z osobních spisů odsouzených nebo 
z dokumentace referátu bezpečnosti práce příslušné hospodářské organizace (Národní archiv, 
neuspořádáno, archivy smluvních hospodářských organizací). 

14. V jakých prostorách byla vykonávána práce odsouzených pro Plastimat? Uveďte, podlaží, 
číselné nebo jiné označení místnosti, plochu místnosti, plochu místnosti připadající na jednoho 
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odsouzeného pracujícího na daném pracovišti; počet osob na pracovišti; jaký způsobem bylo 
zajišťováno vytápění, jaká teplota byla udržována na pracovišti; zda došlo v době existence 
věznice k poruše vytápění, kdy, na jakou dobu, jak byla řešena, jakým způsobem byl zajištěn 
tepelný komfort odsouzených; zda byl na pracovišti zaznamenán výskyt hlodavců nebo jiných 
škůdců nebo zvířat obecně, kdy, jak byl řešen, zda byla provedena deratizace, kdy, jakým 
způsobem, zda došlo ke zranění některého odsouzeného zvířetem, zejména pokousáním; jakým 
způsobem byla zajištěna možnost využití toalety na pracovišti, typ toalety, počet toalet; jaká byla 
pracovní doba, zda měli odsouzení přestávku; jaká byla výše odměny odsouzených, uveďte 
konkrétní částku nebo způsob výpočtu.  

Pracovní podmínky na pracovištích Preciosy, k. p. Jablonec, kde bylo zaměstnáváno nejvíce 
odsouzených, byly upraveny v uzavřených hospodářských smlouvách a jejich kontrola byla 
prováděna po linii Preciosy, k.p. a též NVÚ Minkovice ve smyslu RNS č. 1/1977 (Národní 
archiv, neuspořádáno). Poskytuje se v příloze. 

15. Došlo v době existence věznice ke spáchání trestného činu příslušníkem Sboru nápravné 
výchovy na území věznice? Pokud ano, žádám o poskytnutí údajů o každém takovém činu 
v rozsahu jméno, příjmení, hodnost, datum narození pachatele, datum, čas a místo spáchání 
skutku, popis skutku, spisová značka, pod kterou byl případ vyšetřován spolu s označením orgánu, 
který jej vyšetřoval, spisová značka pod kterou byl případ veden soudem spolu s označením 
příslušného soudu, jak bylo vůči pachateli dále postupováno ze strany Sboru nápravné výchovy, 
resp. Vězeňské služby České republiky. V souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám, 
aby tyto údaje nebyly anonymizovány.  

Spáchání trestného činu personálem NVÚ Minkovice by bylo možno dohledat v osobních spisech 
příslušníků SNV nebo v hlášeních mimořádných událostí (Národní archiv, neuspořádáno; ABS). 


