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Úvod 

I. Vývoj původce fondu 
  
 Původcem fondu bylo Státní zastupitelství v Klatovech, které působilo v letech 1928 - 
1949 (s výjimkou let 1941 - 1945) jako orgán veřejné žaloby při sborovém soudu první 
instance - Krajském soudu v Klatovech.1)  

O opětovné zřízení krajského soudu, který působil v Klatovech až do 13. června 1850, 
kdy byl v souvislosti s reformou krajského zřízení zrušen, usilovalo město Klatovy dlouhou 
dobu neúspěšně. Snahy o obnovení soudu se datují již od roku 1853, ale teprve v roce 1874 
uznal sněm království Českého potřebu rozmnožení počtu krajských soudů a jako vhodné 
sídlo nového soudu navrhl i Klatovy. Výnosem říšského ministerstva spravedlnosti z 25. 
února 1874 měly plánovaný obvod klatovského krajského soudu tvořit obvody okresních 
soudů Klatovy, Nýrsko, Plánice, Nová Kdyně, Domažlice, Nepomuk, Horšovský Týn, 
Ronšperk a Hostouň patřící do obvodu Krajského soudu v Plzni a obvody okresních soudů 
Sušice, Horažďovice, Kašperské Hory a Hartmanice z obvodu Krajského soudu v Písku.2) 
Řízení o vzniku soudu se však protahovalo a vzhledem k odmítavému postoji politické 
reprezentace části dotčených okresů nebyly snahy o založení soudu až do začátku války 
úspěšné.   
 Po jejím konci a po vzniku samostatného státu se diskuse o vzniku soudu opět 
rozproudily. Klatovská politická reprezentace v roce 1919 opět požádala o umístění krajského 
soudu do města a už o dva roky později bylo její žádosti vyhověno. Dne 11. srpna 1921 byl 
Národním shromážděním republiky Československé přijat zákon č. 277/1921 Sb., jímž došlo 
ke zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Klatovech. Na rozdíl od 
předchozích návrhů byla územní působnost nového soudu a zastupitelství podstatně 
omezenější, a tím i politicky průchodnější. Byla stanovena pouze na obvody dosavadních 
okresních soudů Klatovy, Nová Kdyně, Nýrsko a Plánice, které patřily do obvodu Krajského 
soudu v Plzni, a okresních soudů Sušice, Kašperské Hory a Hartmanice, spadajících do 
obvodu Krajského soudu v Písku. Počátek faktického zahájení činnosti nově vzniklého 
Krajského soudu v Klatovech (a tím i Státního zastupitelství v Klatovech) stanovil ministr 
spravedlnosti vyhláškou č. 59/1928 Sb. z 29. března 1928 na 1. červen 1928. Toho dne byla 
za přítomnosti ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Mayr-Hartinga a dalších významných 
osobností slavnostně zahájena činnost obou institucí. Státní zastupitelství sídlilo v nově 
postaveném areálu Krajského soudu v Klatovech v ulici Pod Spravedlností. Komplex, který 
byl vystavěn v letech 1924 - 1928, měl tři části (úřední budovu, věznici a budovu se 
služebními byty) a v jeho prostorách nalezly své místo také kanceláře státního zastupitelství. 
 

*** 
 

Územní rozsah obvodu Státního zastupitelství v Klatovech se podobně jako u 
příslušného krajského soudu celých deset let po jejich vzniku neměnil. Teprve v říjnu 1938, 
v důsledku přičlenění části pohraničního území Československa k Velkoněmecké říši, došlo  
k podstatnému zmenšení obvodu Státního zastupitelstva v Klatovech. Obvody okresních 
soudů v Nýrsku, Hartmanicích a Kašperských Horách byly téměř bezezbytku odtrženy ve 
prospěch Říše. Neodtržené zbytky území soudních okresů Kašperské Hory a Hartmanice byly 

                                                 
1) Blíže k dějinám a organizaci státních zastupitelství viz Turek, A.: Státní zastupitelství v českých zemích 
v letech 1850 - 1949. In: SAP, IX, 1959, č. 2, s. 106 - 159. 
2) SOA Plzeň, archiv. fond KS Plzeň, kart. 1, presidiální spisy, žádost královského města Klatov o zřízení 
krajského soudu z 9. 12. 1918, podepsaná starostou JUDr. Karlem Hostašem. Místní šetření k žádosti proběhlo 
26. - 27. 5. 1919.  
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připojeny k okresnímu soudu v Sušici, v případě soudního okresu Nýrsko došlo k připojení 
zbytku území k okresnímu soudu v Klatovech).3) Státní zastupitelství v Klatovech tedy po 
těchto změnách spravovalo pouze obvody čtyř dosavadních okresních soudů – v Klatovech, 
Nové Kdyni, Plánici a Sušici.  
 Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 k zásadním změnám 
bezprostředně nedošlo. Vzhledem k poměrům byl pouze užíván dvojjazyčný název úřadu – 
Staatsanwaltschaft in Klattau / Státní zastupitelství v Klatovech a Strafregisteramt bei der 
Staatsanwaltschaft in Klattau / Úřad rejstříku trestů u Státního zastupitelství v Klatovech, ale 
územní rozsah obvodu státního zastupitelství zůstal zachován. Jedinou změnu v působnosti 
státního zastupitelství přineslo pouze zřízení Německého úředního soudu se sídlem nejprve ve 
Strakonicích, od 1. dubna 1941 v Klatovech, který vznikl pro protektorátní obyvatelstvo 
německé národnosti.4) V těchto podmínkách úřadovalo Státní zastupitelství v Klatovech 
necelé tři roky. Vládním nařízením č. 150/1941 Sb. ze 17. dubna 1941 o změnách územní 
organizace soudů Protektorátu Čechy a Morava došlo podle § 3, odst. 1 k 1. květnu 1941 ke 
zrušení Krajského soudu v Klatovech a podle § 6, odst. 2 toto nařízení ukončilo rovněž 
činnost klatovského státního zastupitelství. Obvody okresních soudů v Nové Kdyni, 
Klatovech, Plánici a Sušici byly podle § 2 odst. 9 výše zmíněného nařízení začleněny 
do obvodu Krajského soudu v Plzni. 
 Po skončení války došlo podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11 z 3. srpna 
1944 o obnovení právního pořádku k obnovení platnosti právních předpisů upravujících 
organizaci a působnost orgánů veřejné žaloby po skončení období nesvobody v tom stavu, 
v jakém byly v roce 1918 recipovány z rakouského právního řádu a jak se vyvinuly za první 
republiky.5) Poválečná justiční soustava v Československu byla dále upravena dekretem 
prezidenta republiky č. 79/1945 z 19. září 1945 o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a 
Moravskoslezské. Podle § 1, odst. 1 byla územní organizace řádných soudů a úřadů veřejné 
žaloby v zemích České a Moravskoslezské obnovena v tom uspořádání a stavu, v jakém byla 
dne 29. září 1938 podle tehdy platných předpisů. Na těchto základech byla po skončení války 
obnovena činnost Krajského soudu v Klatovech a příslušného státního zastupitelství 
v původním předválečném územním rozsahu. Nesrovnatelně větší byl ovšem rozsah agendy 
státního zastupitelství, neboť kromě běžné agendy vyřizovalo státní zastupitelství (prakticky 
se stejným počtem zaměstnanců) také agendu veřejného žalobce při Mimořádném lidovém 
soudu (MLS) v Klatovech.    
 Po únoru 1948 došlo k celé řadě závažných společenských změn, které se nevyhnuly 
ani československé justici. Pro existenci úřadu měly zásadní význam především změny 
institucionální. Na základě zákonů č. 319/1948 Sb. a 320/1948 Sb. z 22. prosince 1948 o 
zlidovění soudnictví a o územní organizaci krajských a okresních soudů došlo k redukci počtu 
                                                 
3) SOA Plzeň, archiv. fond KS Klatovy, kart. 7, presidiální spisy, vyhláška prezidia Vrchního soudu v Praze z 24. 
10. 1938 o úpravě některých poměrů organizace soudů. K Okresnímu soudu v Sušici byly připojeny obce: 
Damíč, Javorník, Maleč, Nahořánky, části obcí Nezdice a Ostružno, Pohorsko, Soběšice, část obce Stachy 
s osadami Německé Chalupy, Roušov, Michalov, Jáchymov, Reckerberg, Stieberhäuser, Vyšehrad, Říhov, 
Kůsov, Blahov a severní částí Šebestova, obec Strašín a Šimanov (vše z obvodu bývalého okresního soudu 
v Kašperských Horách) a obec Páteček a části obcí Kochánov a Dolejší Krušec (z obvodu bývalého okresního 
soudu v Hartmanicích). Z celého obvodu bývalého okresního soudu v Nýrsku byly ke klatovskému okresnímu 
soudu připojeny pouze obce Úborsko a Petrovice nad Úhlavou, ale Petrovice byly dodatečně zabrány Říší, a tak 
bylo k nýrskému okresnímu soudu připojeno pouze Úborsko. Srv. též Pelant, J.: Krajský soud Klatovy (1896) 
1928 - 1949. Inventáře a katalogy fondů Státního archivu v Plzni. Plzeň 1962, s. 9.  
4) Macák, A.: Německý úřední soud Klatovy 1939-1945. Inventáře a katalogy fondů Státního archivu v Plzni, 
Plzeň 1962, s. 3. Deutsches Amtsgericht Strakonitz vznikl dne 14. 4. 1939, dne 1. 4. 1941 bylo jeho sídlo 
přeneseno do Klatov.  
5) Flegl, V.: Československá justice a prokuratura 1945 - 1978. Studie a informace, roč. XIII. Praha 1979, s. 156. 
Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945. Dokumenty, 1, Ústav pro soudobé dějiny 1995, s. 97, Ústavní dekret 
prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.  
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krajských a okresních soudů v souvislosti s reformou celé veřejné správy. Podle této reformy 
nadále existovaly okresní a krajské soudy pouze v místech, kde sídlily rovněž okresní a 
krajské národní výbory. Tyto změny se promítly také  do územní organizace úřadů veřejné 
žaloby. K definitivnímu završení všech těchto organizačních změn došlo k 1. únoru 1949, na 
kdy byl vládním nařízením č. 8/1949 Sb. z 19. ledna 1949 stanoven počátek účinnosti obou 
výše zmíněných zákonů. Jelikož se Klatovy nestaly sídlem krajského národního výboru, 
ukončily krajský soud i krajské zastupitelstvo k tomuto datu svoji činnost a celý obvod 
zrušeného klatovského krajského soudu (i státního zastupitelství) připadl Krajskému soudu 
v Plzni (resp. Státnímu zastupitelství v Plzni).  
 

*** 
 

 Věcné kompetence státních zastupitelství sice během jejich existence doznávaly 
jistých změn, Státnímu zastupitelství v Klatovech se však vzhledem k relativně krátkému 
období jeho existence zásadní změny vyhnuly. Nejdůležitější povinností státního 
zastupitelství bylo stíhání všech trestných činů, o nichž se jakýmkoliv způsobem dovědělo. 
Státní zástupci dále hájili zájmy státu při soudních řízeních, podávali veškerou trestní 
obžalobu, zastupovali stát při trestním řízení a dbali, aby nebyl nikdo nevinně stíhán. 
Dohlíželi, aby vyšetřování probíhalo podle zákona a aby se trestní řízení zbytečně 
neprotahovalo, k jejich povinnostem patřila také spoluúčast na všech přípravných 
vyšetřováních a na všech hlavních přelíčeních. Měli právo nahlížet do spisů, podávat ústní i 
písemné návrhy, účastnit se porad soudu a při hlavním přelíčení mohli klást otázky 
obžalovaným, svědkům a znalcům.  
 Přestože došlo k vytvoření Státního zastupitelství v Klatovech až po vzniku 
Československé republiky, byla jeho činnost vzhledem k tzv. recepčnímu zákonu č. 11/1918 
Sb., který uzákonil kontinuitu rakousko-uherského právního řádu s novým právním systémem 
Československa, významně ovlivněna justičním systémem zaniklé monarchie. Věcné změny 
v systému státních zastupitelství byly po roce 1918 pouze ojedinělé a dílčí - v roce 1923 se 
např. stala státní zastupitelství úřadem rejstříku trestů6), v roce 1931 došlo k rozšíření jejich 
činnosti o dohled na trestní řízení nad mladistvými.7) K závažnějším věcným a kompetenčním 
změnám došlo až v roce 1948 v souvislosti s komunistickým převratem. Struktura veřejné 
žaloby byla rozšířena ustavením státní prokuratury u Státního soudu v Praze v čele se státním 
prokurátorem. Podle zákona č. 232/1948 Sb. z 6. října 1948, jenž mj. upravoval její úkoly a 
organizaci, byla státní prokuratura zaměřena výlučně na stíhání trestných činů podle zákona 
na ochranu republiky, což znamenalo - vzhledem k poměrně vysokému počtu těchto deliktů 
v předválečném období - významné omezení kompetencí státních zastupitelství. Krátce na to, 
podle zákonů č. 319 a 320/1948 z 22. prosince 1948, prokuratury nahradily státní 
zastupitelství úplně. V sídlech okresních národních výborů byly zřízeny při okresních soudech  
okresní prokuratury a obdobné principy umožnily vznik krajských prokuratur při krajských 
soudech. Touto reformou státní zastupitelství i se všemi svými kompetencemi zcela zanikla.   
 

*** 
 

Personálně bylo Státní zastupitelství v Klatovech dlouhou dobu poměrně stabilní. 
Službu vykonávali jednak státní zástupci v čele s prokurátorem (dřívějším přednostou státního 
zastupitelství), pak zmocněnci státního zastupitelství u okresních soudů v úředním obvodě a 
pomocný úřednický kancelářský personál. Jednalo se o soudního kancelářského revidenta, 
                                                 
6) Nařízení vlády republiky Československé č. 198/1922 Sb. ze 14. 7. 1922 o evidenci soudních provinilců a 
sbírání dat pro účely kriminalistické statistiky, oddíl II., § 14.  
7) Zákon č. 48/1931 Sb. z 11. 3. 1931 o trestním soudnictví nad mládeží, § 43.   
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který vedl podatelnu a příslušné rejstříky, soudního kancelářského asistenta (oficianta), který 
měl na starosti rejstřík trestů a rejstřík přestupků, kancelářské pomocnice na administrativní 
práce a pomocného zřízence. Kromě dvou státních zástupců se počet kancelářského personálu 
pohyboval v rozmezí 3 - 5. 

Již s předstihem, dne 20. května 1928, nastoupil do služby JUDr. Antonín Tichý, 
dosavadní první státní zástupce u Státního zastupitelství v Plzni, který byl pověřen správou 
Státního zastupitelství v Klatovech a který zahájil přípravné práce k uvedení nového úřadu 
do činnosti. Antonín Tichý byl ve svém úřadě definitivně potvrzen výnosem ministerstva 
spravedlnosti z 19. prosince 1928, jímž byl k 13. prosinci 1928 jmenován přednostou státního 
zastupitelství (od 1. 1. 1929 podle zákona č. 201/1928 prokurátorem)8). Druhým státním 
zástupcem, který nastoupil službu 8. června 1928, byl soudce II. stupně JUDr. Karel Tausch, 
dosavadní okresní soudce v Mariánských Lázních. Toto personální obsazení vydrželo až do 
roku 1937, kdy byl rozhodnutím prezidenta Československé republiky JUDr. Karel Tausch 
dne 28. února 1937 jmenován prokurátorem Státního zastupitelství v Písku a zastupujícím 
státním zástupcem byl dočasně na uvolněné místo jmenován soudce JUDr. Zdeněk Dostál 
z Českých Budějovic. Definitivně bylo uvolněné místo obsazeno k 1. červenci 1937, kdy byl 
státním zástupcem jmenován JUDr. Josef Vrba, dosavadní soudce Okresního soudu 
v Prachaticích. Další významná personální změna nastala na podzim 1939, kdy byl k 30. září 
1939 na vlastní žádost pensionován dosavadní prokurátor a přednosta Státního zastupitelství 
v Klatovech JUDr. Antonín Tichý. Vedení úřadu dočasně převzal JUDr. Josef Vrba, který byl 
7. listopadu 1939 vystřídán prokurátorem Státního zastupitelství v Praze Karlem 
Apfelbachem, jenž byl pověřen zatímním vedením Státního zastupitelství v Klatovech. 
V souvislosti se zrušením Krajského soudu v Klatovech a Státního zastupitelství v Klatovech 
byl státní zástupce JUDr. Josef Vrba přeložen k 1. květnu 1941 ke Státnímu zastupitelství 
v Plzni.  
 Po skončení války byl správou úřadu pověřen staronový státní zástupce (od 20. 12. 
1946 prokurátor) JUDr. Josef Vrba. Dalším vysokým úředníkem státního zastupitelství se stal 
soudce II. skupiny JUDr. Jan Bláha, který byl však již 1. srpna 1945 povolán do činné 
vojenské služby jako pobočník polního prokurátora III. armádního sboru v Klatovech. Na 
jeho místo sice 17. září 1945 nastoupil soudce II. skupiny (od 12. 11. 1946 státní zástupce) 
JUDr. Vojtěch Ryba z tamějšího krajského soudu, ale současně byli oba tito vysocí úředníci 
státního zastupitelství jmenováni do funkcí veřejných žalobců pro Mimořádný lidový soud  
v Klatovech. Retribuční agenda MLS byla natolik rozsáhlá, že podstatně omezila jejich 
možnosti plnit běžné pracovní úkoly státního zastupitelství. V období 22. října - 23. prosince 
1945 proto dočasně vypomáhal s běžnou agendou státního zastupitelství soudce II. skupiny 
JUDr. Jan Kocián a dne 19. prosince 1945 byl definitivně přidělen státnímu zastupitelství 
soudce II. skupiny Krajského soudu v Klatovech JUDr. František Lifka, který byl však 
okamžitě rovněž pověřen agendou veřejného žalobce MLS. Pracovní aktivity státních 
zástupců byly ještě navíc omezovány potřebou častých výpomocí u soudů v pohraničí, 
v případě klatovských státních zástupců zejména u Státního zastupitelství v Chebu.  

Bezprostředně první vlna změn po únoru 1948, která měla personální charakter, do 
chodu Státního zastupitelství v Klatovech nezasáhla. Státní zástupci Vrba i Ryba byli 
aktivními členy KSČ, a tak i po čistkách organizovaných Okresním akčním výborem Národní 
fronty v Klatovech zůstali na svých místech. Po zániku Státního zastupitelství v Klatovech byl 
dosavadní klatovský prokurátor dr. Vrba výnosem ministra spravedlnosti z 12. ledna 1949 
pověřen správou Okresní prokuratury (OP) v Klatovech, státní zástupce dr. Ryba byl podle 
téhož výnosu pověřen správou OP v Sušici. Ostatní zaměstnanci státního zastupitelství byli 
přiděleni okresním soudům v Klatovech a Horažďovicích.  

                                                 
8) Zákon č. 201/1928 Sb. z 9. 11. 1928 o úpravě některých organizačních otázek v oboru soudnictví, § 10.  
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II. Vývoj a dějiny fondu 

 
Spisovna Státního zastupitelství v Klatovech byla umístěna přímo v budově krajského 

soudu. Po zániku SZ Klatovy byly veškeré již uzavřené písemnosti této instituce uloženy ve 
spisovnách nástupnických úřadů - okresních prokuratur. Po reorganizaci územního zřízení 
v roce 1960 byly i zbývající písemnosti převezeny do spisoven okresních prokuratur v 
Klatovech a Domažlicích, kde byly uchovány až do jejich převzetí Státním oblastním 
archivem v Plzni v letech 1971 - 2004.   

Větší část písemností SZ Klatovy byla do Státního oblastního archivu v Plzni předána 
dne 2. září 1971 (přír. č. 8/1971) po odborné archivní prohlídce spisovny Okresní prokuratury 
v Klatovech, kterou provedla archivářka Radoslava Šestáková v roce 1971, a podle soupisu 
archivářky Jiřiny Ciprové, která materiál hrubě uspořádala, tvořil tehdy převzatý fond 51 knih 
a 96 kartonů spisů. K dalšímu předávání písemností Státního zastupitelství v Klatovech 
docházelo v letech 1999 - 2004. V lednu 1999 předal Státní okresní archiv v Klatovech 
Státnímu oblastnímu archivu v Plzni dvě úřední knihy (Trestní rejstřík – muži a Trestní 
rejstřík – ženy) z let 1936 - 1951 (přír. č. 21/2000). Po prohlídkách spisoven Okresního 
státního zastupitelství v Domažlicích a Okresního státního zastupitelství v Klatovech 
archivářem Mgr. Jiřím Jelenem byla Státnímu oblastnímu archivu v Plzni předána další část 
písemností Státního zastupitelství v Klatovech. Dne 25. července 2002 bylo převzato 8 knih 
z let 1945 - 1949 (1953), zapsaných pod přírůstkovým číslem č. 83/2002; dne 12. prosince 
2002 bylo převzato dalších 13 knih z let 1945 - 1948 (přír. č. 112/2002). K poslednímu 
přírůstku došlo v srpnu 2004, kdy byl Jiřím Jelenem do fondu přidán rejstřík zn. Lst z let 1945 
- 1947, který byl Státnímu oblastnímu archivu v Plzni předán Krajským státním 
zastupitelstvím v Plzni dne 15. srpna 2004 (přír. č. 50/2004). Celkově tedy fond v době 
zahájení definitivní inventarizace obsahoval 75 knih a 96 kartonů spisů.  

Písemnosti byly uchovávány podle platného registraturního systému, avšak původní 
registraturní plán se v případě Státního zastupitelství v Klatovech nezachoval. Popis 
registraturního systému, který vycházel z nařízení ministerstva spravedlnosti č. 114/1897 ř. z. 
z 5. května 1897 o ustanovení pro úřadování a vedení písemností státních zastupitelství, je 
však zřejmý z odborné literatury.9) U státních zastupitelství byla zřízena samostatná 
podatelna, kde byly vedeny pro každý obor činnosti samostatné rejstříky se stručnými 
záznamy. Pomocnými knihami byly podací protokoly k presidiálním spisům (presidiální 
deníky) a jmenné a věcné rejstříky k nim, dále rejstříky pro záležitosti trestní (zn. St), trestní 
tiskové (zn. Ss, od 1. 1. 1924 zn. Tlz) a pro ostatní záležitosti jinam nezařazené (zn. Nst). 
Kromě toho byly vedeny samostatné záznamy obžalob, kde byly chronologicky a číselně 
evidovány trestní případy, v nichž byl vypracován a odeslán obžalovací spis. Byly též vedeny 
abecední rejstříky obviněných a poškozených a oddělené abecedně řazené trestní rejstříky pro 
muže a ženy.  

Presidiální spisy se dělily do deseti věcných skupin:  
1) normálie,  
2) zákonodárné věci (zvláště návrhy a posudky ve věcech zákonodárných a ve věcech 

správy spravedlnosti),  
3) všeobecné poukazy nařízených úřadů,  
4) osobní záležitosti úředníků a zřízenců státního zastupitelstva, úředníků a zřízenců 

věznic sborových soudů a zmocněnců státního zastupitelstva,  
5) vojenské věci,  
6) věci kárné a disciplinární,  

                                                 
9) Turek, A.: Státní zastupitelství v českých zemích v letech 1850 - 1949. In: SAP, IX/2, Praha 1959, s. 142 nn. 
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7) dání do výslužby, odpočivné a zaopatřovací požitky, dary z milosti apod.,  
8) úřední prohlídky státního zastupitelstva,  
9) periodické výkazy a zprávy, statistické výkazy,  
10) věci vězeňské a varia.  
Značka presidiálního spisu se skládala ze zkratky Pres, z běžného čísla, z příslušné 

skupiny a ze zkratky letopočtu.  
Pro ostatní písemnosti státních zastupitelství nebyly zakládány a vedeny spisy, ale 

deníky se samostatnými rejstříky. Deníky v trestní věci značky St řešily všeobecné trestní 
delikty (zločin, přečin, přestupek). Ve většině případů obsahují jen jednoduchý záznam o 
žalobě s její skutkovou podstatou, údajem o vyhledávání a poznámkou o zastavení nebo 
přerušení řízení. Případy, které nebyly zastaveny či přerušeny, obsahují obvykle koncept 
obžalovacího spisu státního zastupitelství, konceptní poznámky státních zástupců z průběhu 
procesu, někdy též záznam o výsledku hlavního líčení u krajského soudu (u porotních soudů 
také porotní otázky a odpovědi porotců) a v některých případech též kopii rozsudku. U 
případů, které skončily soudním jednáním, se do deníku zapisovaly všechny rozhodné 
skutečnosti daného případu včetně případných pozdějších úkonů, např. odvolání, zmatečních 
stížností, amnestií, milostí nebo obnovení řízení, a přikládaly se příslušné přílohy. Forma 
deníků je určující i pro jejich časové rozsahy: deník je sice založen se signaturou příslušného 
roku a na tuto signaturu odkazují příslušné rejstříky, ale nacházejí se v něm písemnosti 
s mnohem větším časovým rozsahem, v některých případech se jedná o přesahy několika let 
(viz např. případy deliktů podle zákona na ochranu republiky zastavené sice amnestií ze 7. 
října 1938, u kterých se však po skončení války na základě výnosu Zemského státního 
zastupitelství v Praze č. 4599/47 - 1 obnovovalo trestní řízení). U deliktů, které byly 
oznámeny počátkem kalendářního roku, je časový rozsah ovlivněný také úkony provedenými 
koncem roku uplynulého (např. hlášení četnických stanic o příslušném deliktu či oznámení 
občanů).  

Deníky v trestní věci značky Tlz obsahovaly delikty, které byly spáchány tiskovou 
formou. Ve srovnání s předchozí skupinou jich je nejen nepoměrně méně, nevyskytují se 
v nich ani případy, které by byly po oznámení jednoduše zastaveny nebo přerušeny. Většinu 
případů tvoří tiskové delikty, které se staly v rozporu se zákonem na ochranu republiky, 
zejména rozšiřování nepovolených letáků, necenzurovaných periodik nebo periodik, jejichž 
dovoz do Československa byl omezen nebo zakázán. V mnoha případech se v deníku 
nacházejí kromě záznamu o skutkové podstatě deliktu také zabavené exempláře těchto letáků 
či periodik. Stejně jako u předchozí skupiny se i v denících značky Tlz vyskytují časové 
přesahy.  

Do deníků značky Nst se ukládaly záznamy a dotazy od jiných soudů a státních 
zastupitelství, žádosti o právní pomoc, stížnosti občanů, žádosti o obnovu soudního řízení, 
žádosti o výpisy z rejstříků trestů a o zahlazení trestů, různá podání občanů a různé nejasné 
věci, které nepatřily do deníků značky St ani Tlz. V rámci deníků značky Nst docházelo 
k jejich vnitřnímu členění na několik oddělení; dělení mohlo být u každého státního 
zastupitelství  odlišné, signatury kolísaly dokonce i u téže instituce.10) U Státního 
zastupitelství v Klatovech bylo v rejstřících značky Nst zavedeno pět oddělení deníků: I) věci 
trestního řízení; II) věci tiskové; III) výpisy z rejstříků trestů; IV) věci zmocněnců státního 
zastupitelství u okresních soudů; V) různé záznamy, podání a dotazy jiných institucí a 
jednotlivců s tím, že pro každou skupinu byla vyčleněna část číselné řady jednacích čísel. 
Toto dělení platilo do vzniku protektorátu, resp. do konce roku 1939. Počínaje rokem 1940 už 
nebylo obsazováno oddělení II (věci tiskové), znatelně naopak narostla agenda spojená 
s výpisy z rejstříku trestů. Po roce 1945 bylo rozdělení písemností značky Nst následující: I)  
                                                 
10) Turek, A.: Státní zastupitelství v českých zemích v letech 1850 - 1949. In: SAP, IX, 1959, č. 2, s. 144, na 
příkladu SZ Opava.   
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zahlazení a nicotnost, II) výpisy z rejstříku trestů, III) věci osob mladistvých; IV) věci 
zmocněnců státního zastupitelství u okresních soudů, V) různé záznamy, podání a dotazy 
institucí a jednotlivců a VI) tiskové věci. V letech 1946 - 1947 přibylo ještě zvláštní oddělení 
pro agendu veřejného žalobce MLS, v letech 1948 - 1949 se nově vytvořilo oddělení obnovy 
trestního řízení. Počet oddělení agendy značky Nst tedy v letech 1945 - 1949 kolísal mezi 
šesti a sedmi.  

*** 
Podrobnosti o skartacích písemností před jejich předáním do Státního oblastního 

archivu v Plzni nejsou známy. Je však zřejmé, že fond není zachovaný úplně, chybějí části 
písemností prakticky všech skupin.  

Nejúplněji jsou zachovány pomocné knihy, přesto však chybí podací protokol 
k presidiálním spisům (presidiální deník) za rok 1949, seznam normálií existuje pouze pro 
období 1934 - 1940. Úplně zachovány jsou rejstříky k presidiálním spisům, záznamy obžalob 
a seznamy jmen obviněných a poškozených, rejstříky k trestním deníkům zn. St a Nst, u 
rejstříků k trestním tiskovým deníkům zn. Tlz chybí období let 1945 - 1949. Patrně neúplné 
jsou také indexy k trestním rejstříkům, které byly sice obecně vedeny už od roku 1923 (v 
případě SZ Klatovy od roku 1928), ale dochované knihy obsahují ponejvíce záznamy z let 
1936 - 1949 (1951). Ojediněle se sice objevují i zápisy o rozsudku staršího data (např. 1927), 
ale v tomto případě se u záznamu objevuje poznámka „nachází se v starém rejstříku“, který se 
však pravděpodobně nedochoval.    

Deníky značky St před rokem 1928, kdy došlo k faktickému zahájení činnosti Státního 
zastupitelství v Klatovech, byly do Klatov po jeho vzniku předány jako priora Státních 
zastupitelství v Plzni (1918 - 1926) a Písku (1924 - 1928). Ve fondu SZ Klatovy však chybějí 
deníky značky St pro období 1945 - 1949, které nebyly při prohlídkách spisoven OSZ 
v Domažlicích a Klatovech nalezeny.  

Deníky značky Nst ve fondu SZ Klatovy jsou zachovány v časovém rozmezí 1919 - 
1948. Písemnosti před rokem 1928, tj. před skutečným termínem zahájení práce SZ Klatovy, 
byly po zahájení jeho činnosti předány jako priora Státními zastupitelstvími v Plzni a Písku. 
Deníky z let 1928 - 1949 však nejsou zdaleka úplné a zcela chybějí písemnosti značky Nst z 
let 1921, 1941, 1947 a 1949. I dochované ročníky však obsahují pouze malou část písemností. 
Až na několik výjimek se jedná pouze o část tiskových věcí (do roku 1928, 1929 - 1935). 
Relativně nejúplnější jsou ve shodě s příslušným rejstříkem spisy z roku 1928, které obsahují 
z původních pěti oddělení čtyři (chybí nejpočetnější oddělení III – výpisy z rejstříků trestů), 
ale ani ostatní zachovalá oddělení netvoří úplnou číselnou řadu. Podobně deníky z let 1936 - 
1938 obsahují část písemností tří oddělení (I, II, V), úplně chybějí výpisy z rejstříku trestů a 
věci zmocněnců státních zastupitelství u okresních soudů. Rok 1939 obsahuje naopak pouze 
dva deníky dvou oddělení (jednu tiskovou věc a jednu věc zmocněnce u Okresního soudu 
v Sušici). V roce 1940 úplně chybějí deníky v tiskových věcech, zato je téměř celistvě 
zachovaná agenda oddělení zmocněnců u okresních soudů, agenda zn. Nst se v roce 1941 
nedochovala vůbec. Pro rok 1945 se alespoň částečně zachovaly deníky všech oddělení, 
zejména žádosti o zahlazení trestů a výpisy z rejstříků trestů. Za léta 1946 a 1948 se zachovala 
pouze malá část písemností.  
 
 

III. Archivní charakteristika fondu 
  

Po převezení prvního přírůstku a největší části fondu do Státního oblastního archivu 
v Plzni byly knihy a spisy bez vnitřní skartace hrubě uspořádány archivářkou Jiřinou 
Ciprovou, která v roce 1971 sestavila prozatímní inventární seznam. Podle něj tvořilo archivní 
fond SZ Klatovy 51 knih a 96 kartonů spisů s tím, že do fondu byly zamanipulovány též 
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knihy deggendorfské pobočky Státního zastupitelství Kašperské Hory z období 1939 - 1945 a 
presidiální spisy Státního zastupitelství v Plzni z let 1942 - 1944, převzaté v září 1971. Teprve 
v roce 1978 upozornil archivář JUDr. Jan Haubert na tento problém a doporučil při budoucí 
konečné inventarizaci vyčlenit pět knih z let 1939 - 1945 (evid. č. knihy 47 - 51 prozatímního 
inventárního seznamu) do fondu Státní zastupitelství Kašperské Hory (Staatsanwalt 
Zweigstell Bergreichenstein). Jedná se o dvě knihy rejstříků odvolání v trestní věci zn. Ns 
(Register für Berufungen in Strafsachen) z let 1939 - 1943 a 1944 - 1945 a tři knihy  rejstříků 
předběžných řízení zn. Js (Register für Vorverfahren) z let 1943, 1944 a 1945. Tři fascikly 
presidiálních spisů z let 1942 - 1944 (evid. č. kart. 15 prozatímního inventárního seznamu) 
byly delimitovány do fondu Státní zastupitelství v Plzni.  

Po této manipulaci, která proběhla v rámci definitivní inventarizace v roce 2004, klesl 
počet knih původního přírůstku na 46, ale v rámci konečné inventarizace byly z původního 
souboru knih vyčleněny čtyři další knihy, které byly původně vloženy ve stávajících knihách. 
Jednalo se o knihu se záznamy obžalob mladistvých delikventů (zn. Ml) z let 1932 - 1941 a tři 
účetní knihy: hlavní inventární kniha z let 1931 - 1938, inventární deník z let 1930 - 1941 a 
seznam přírůstků k inventáři o úředním zařízení z let 1931 - 1940. Celkem tedy počet knih 
prvního přírůstku činil 50 evidenčních jednotek. Počet kartonů zůstal i přes vyčlenění 
zmíněných tří fasciklů nezměněný, tedy 96 evidenčních jednotek. K tomuto celku bylo 
v rámci inventarizace přiřazeno dalších 24 knih ze čtyř pozdějších přírůstků a počet 
evidenčních jednotek se ustálil na stavu 74 knih a 96 kartonů.   
 Písemnosti Státního zastupitelství v Klatovech byly uspořádány podle původního 
registraturního plánu, který byl používán pro státní zastupitelství od 1. ledna 1898 a platil  bez 
zásadnějších změn i v období první republiky, v letech 1939 - 1941 a v letech 1945 - 1949.     
Konečná inventarizace fondu v roce 2004 vycházela z Metodických návodů a instrukcí pro 
zpracování archivního materiálu, který vyšel jako zvláštní příloha SAP v roce 1960.11) Na s. 
276 - 277 obsahují instrukce schéma inventáře pro písemnosti z let 1898 - 1923, které bylo 
s určitými modifikacemi využito při tvorbě inventáře SZ Klatovy. Významnou metodickou 
pomůckou byla rovněž odborná stať Adolfa Turka, která vyšla v SAP v roce 1959.12) 
Písemnosti SZ Klatovy byly podle uvedených instrukcí rozděleny do dvou kategorií (úřední 
knihy a spisový materiál, který je dále dělen na pomocné knihy a spisy).  

Úřední knihy jsou zastoupeny čtyřmi účetními knihami, pomocné knihy tvoří podací 
protokoly k presidiálním spisům, indexy k podacím protokolům, záznamy obžalob, rejstříky 
k deníkům zn. St, St (Ml), Tlz a Nst. Podací protokoly k presidiálním spisům (presidiální 
deníky) byly řazeny chronologicky s výjimkou ročníku 1937, který byl z neznámých důvodů 
svázán do jedné knihy s všeobecným sběrným rejstříkem k deníkům ve smíšených 
záležitostech, zn. Nst z roku 1938 (i. č. 63/K 63). K podobnému případu došlo u podacího 
protokolu k presidiálním spisům z let 1940 - 1941 (i. č. 10/K 10), který byl svázán do jedné 
knihy se seznamem normálií z let 1934 - 1940. V obou případech bylo oběma knihám 
přiřazeno vždy pouze jedno inventární a evidenční číslo a v inventárním seznamu byl 
proveden příslušný odkaz, upozorňující na tuto skutečnost. Podací protokol k presidiálním 
spisům veřejného žalobce MLS s časovým rozsahem 1945 - 1947 (i. č. 14/K 14) byl zařazen 
z důvodu věcné kontinuity běžného řazení podacích protokolů presidiálních spisů až na konec 
chronologické řady těchto podacích protokolů. Z téhož důvodu došlo k zařazení záznamů 
obžalob ve věci mladistvých, zn. Ml (i. č. 25/K 25) až na konec chronologické řady všech 
běžných záznamů obžalob.  

                                                 
11) Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu. In: SAP, X, 1960, č. 2. Návod pro 
zpracování fondů státních zastupitelstev viz s. 270 - 277.  
12) Turek, Adolf: Státní zastupitelství v Českých zemích v letech 1850 - 1949. In: SAP, IX, 1959, č. 2, s. 106 - 
159. 
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Do kategorie spisů patří presidiální spisy, deníky zn. St, Tlz, Nst. V rámci 
presidiálních spisů bylo zachováno původní dělení (presidiální - důvěrné, presidiální - tiskové 
pokyny, normálie) s výjimkou chronologického řazení po ročnících presidiálních spisů, které 
bylo nahrazeno věcným řazením podle skupin. Jednu inventární jednotku tedy tvoří jedna 
věcná skupina presidiálních spisů. Deníky v trestních věcech zn. St, Tlz, Nst jsou řazeny 
chronologicky podle let a v rámci jednoho roku vzestupně podle čísel jednotlivých deníků. Na 
závěr inventárního seznamu byly zařazeny písemnosti pod názvem původního inventárního 
soupisu Odsun Němců. Obsahují obecné písemnosti veřejného žalobce MLS a seznamy 
vyšetřovanců a trestanců německé národnosti z obvodů ONV Klatovy, Domažlice a Sušice, 
určených k odsunu do Německa. Složka Seznamy spisů německých soudů z původního 
inventárního soupisu obsahuje seznamy spisů německých úředních soudů a zastupitelství 
předaných v letech 1945 - 1947 Státnímu zastupitelství v Klatovech. Tyto písemnosti byly 
vzhledem ke svému spisovému znaku (Pres 19/3 1945) uloženy společně s příslušnými 
presidiálními spisy do jednoho kartonu.  

Během inventarizace fondu SZ Klatovy nedošlo kromě vyčlenění 5 evidenčních knih a 
3 fasciklů presidiálních spisů a jejich delimitaci do příslušných archivních fondů k žádné 
vnitřní skartaci. Po zpracování obsahuje fond 4 úřední knihy a 70 registraturních pomůcek (18 
podacích protokolů a 52 indexů) v rozsahu 1,55 bm a 96 kartonů spisů v rozsahu 12 bm, 
celkově tedy 13,55 bm. Celý fond byl překrabicován do nových kartonů a knihy byly nově 
zabaleny. Fond je kategorizován stupněm II a jeho fyzický stav je dobrý. Je uložen ve Státním 
oblastním archivu v Plzni, Sedláčkova 44. 

  
 

IV. Stručný rozbor obsahu fondu  
 
Presidiální spisy podávají přehled nejen o chodu Státního zastupitelství v Klatovech, 

ale též o organizaci veřejné žaloby v celém Československu. Obsahují informace o úředních 
vztazích mezi podřízenými a nadřízenými složkami veřejné žaloby, o úkolech státních 
zastupitelství, o personálním obsazení míst a výkaznictví a produktivitě práce státních 
zástupců a zmocněnců u okresních soudů.  

Deníky v trestní věci značky St, které tvoří největší část archivního fondu, obsahují 
údaje o žalovaných zločinech, přečinech a přestupcích a o přípravách jednotlivých případů 
k soudnímu projednávání. Případy, které neskončily zastavením nebo přerušením řízení, 
obsahují většinou ručně psané koncepty nebo strojopisné kopie obžalovacího spisu, který 
státní zástupce posílal soudu s návrhem na zahájení soudního řízení. Nejčastějšími případy 
byly návrhy na soudní řízení před samosoudcem, pouze ojediněle navrhoval státní zástupce 
soudní řízení před porotním soudem. Z hlediska četnosti převažovaly majetkové delikty 
(zločiny podvodu, krádeže, podvodného úpadku, spoluviny či podílnictví na krádeži, 
zpronevěry, přečiny úpadku z nedbalosti a maření exekuce, přestupky potulky a žebroty či 
zlomyslného poškození cizího majetku), v pořadí druhou nejčastější skupinu deliktů 
představovala násilná trestná činnost (zločiny vraždy, veřejného násilí, těžkého poškození na 
těle, vypuzení plodu, přečiny proti bezpečnosti života a těla), pak následovaly ostatní delikty 
(např. zločin rušení náboženství, přestupek proti veřejným zřízením či delikty proti mravnosti) 
a od počátku 30. let stále častěji též delikty stíhané podle zákona na ochranu republiky 
v souvislosti s radikalizací komunistického, fašistického a německého nacionalistického hnutí. 
S ohledem na národnostní složení obyvatelstva v obvodu Státního zastupitelství v Klatovech 
je na počátku 30. let patrný strmý vzestup těchto deliktů v souvislosti s členstvím obyvatel 
německé národnosti v DNSAP, DNP, ale také v německé NDSAP a jejích formacích (SA a 
SS) za hranicemi Československé republiky a se špionáží ve prospěch Třetí říše. Po vzniku 
Protektorátu Čechy a Morava se v denících zn. St objevují případy zastrašování a vyhrožování 
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německou tajnou státní policií (gestapem), podvodné vydávání se za její příslušníky nebo 
případy křivých svědectví a udavačství.  
 Deníky v trestní věci zn. Tlz obsahují delikty ve věcech tiskových. Převážnou většinu 
těchto deliktů tvoří záležitosti porušení zákona na ochranu republiky, v prvních letech 
uvedeného období zejména případy nepovolené komunistické propagandy (letáky a brožury 
se závadným obsahem), ve 30. letech pak převažují tiskové delikty páchané jednak 
německými nacionalisty v národnostně smíšeném území (rozšiřování zakázaných periodik 
dovážených z Německa) nebo tiskové delikty páchané českými nacionálně orientovanými 
periodiky (např. Šumavan, Klatovské listy ad.).  
 Deníky zn. Nst, které se zachovaly pouze torzovitě, obsahují celou řadu zajímavých 
písemností. Badatelsky významné budou především archiválie z oddělení tiskových věcí, 
které jsou zachovány v relativní úplnosti a které dávají přehled nejen o vycházejících 
periodicích, ale také např. o jejich vlastnících a vlastnických vztazích, údaje o odpovědných 
redaktorech a důležitých změnách ve vedení periodik (z nejvýznamnějších dlužno uvést např. 
Klatovské listy se záznamy od roku 1897, Nst 51/1936, nebo Šumavan se záznamy od roku 
1867, Nst 51/1939). Kromě tiskových písemností jsou cenné (vzhledem k absenci deníků 
v trestní věci zn. St v letech 1945 - 1949) také písemnosti oddělení IV a V po roce 1945, 
v nichž lze najít věci spojené s delikty americké armády v obvodu státního zastupitelství nebo 
zatajování zbraní příslušníky německé národnosti. Deníky z roku 1948 obsahují např. žádosti 
o obnovu soudního řízení nebo drobné delikty spáchané v souvislosti s komunistickým 
převratem v roce 1948 (mj. urážlivé výroky na adresu komunistů a prezidenta Gottwalda).  
 Písemnosti veřejného žalobce při MLS v Klatovech obsahují směrnice, všeobecné 
pokyny a další písemnosti z činnosti veřejných žalobců u poválečných retribučních soudů, 
badatelsky významné budou především seznamy vyšetřovaných a trestaných příslušníků 
německé národnosti, zařazených v letech 1945 - 1947 do odsunu do Německa.  
 
 

V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky  
 

Fond uspořádal a inventář na základě využití prozatímních pomůcek sestavených 
Jiřinou Ciprovou a JUDr. Janem Haubertem sestavil v prosinci 2004 ve Státním oblastním 
archivu v Plzni PhDr. Karel Řeháček.  
 
 
V Plzni dne 15. 12. 2004       PhDr. Karel Řeháček 
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  Příloha č. 1 
 

Seznam použitých zkratek 
 
 
SZ  - státní zastupitelství 
KS  - krajský soud 
MLS  - mimořádný lidový soud 
OP  - okresní prokuratura 
St   - značka deníků v trestních věcech 
Ss  - značka deníků v trestních tiskových věcech (do r. 1923) 
Tlz  - značka deníků v trestních tiskových věcech (od r. 1924)   
Nst   - značka deníků ve smíšených záležitostech  
SAP  - Sborník archivních prací  
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Příloha č. 2 
 

Seznam použitých pramenů a literatury 
 
SOA Plzeň, SZ Klatovy 
SOA Plzeň, KS Klatovy 
 
Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945. Dokumenty, 1, Brno 1995 (ed. Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR Praha).   
 
Turek, A.: Státní zastupitelství v českých zemích v letech 1850 - 1949. In: SAP, IX/2, Praha 
1959, s. 106 - 159.  
Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Návod pro zpracování 
fondů státních zastupitelstev. In: SAP, X/2, Praha 1960, s. 270 - 277.  
Flegl, V.: Československá justice a prokuratura 1945 - 1978. Studie a informace, roč. XIII. 
Praha 1979, 251 s.  
Kuchta, J. - Schelle, K.: Historie a současnost státních zastupitelství. Acta Universitatis 
Brunensis - Iuridica, 10, Brno 1994, 348 s.   
Pelant, J.: Krajský soud Klatovy (1896) 1928 - 1949. Inventáře a katalogy fondů Státního 
archivu v Plzni. Plzeň 1962, 29 s.  
Pelant, J.: Státní zastupitelství v Plzni 1872 - 1948. Inventáře a katalogy fondů Státního 
archivu v Plzni. Plzeň 1963, 22 s.  
 



Příloha č. 3 
 

Archivní struktura fondu 
 
    Časový   Inv. č.    Číslo    Počet   Počet bm 
    rozsah       knihy  kartonu knih  kartonů 
 
 

I. ÚŘEDNÍ KNIHY 
 
a) Účetní knihy  1930 - 1949     1 - 4  K 1 - 4        -   4       -    0,20 
 
 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
 
a) Registraturní pomůcky: 1928 - 1949 (1953)    5 - 74  K 5 - 74        -  70        -    1,35  

 
1. Podací protokoly 1928 - 1949          5 - 14, 18 - 25 K 5 - 14, 18 - 25    -  18 
 
2. Indexy   1928 - 1949 (1953)        15 - 17, 26 - 74  K 15 - 17, 26 - 74  -  52 
 
 

b) Spisy:  (1867) 1928 - 1949 (1955)  75 - 96       -     1 - 96  -      96  12,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventární seznam           
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Inv.                       Obsah     Časový          Č. 
č.         rozsah           knihy

  
 

I. Úřední knihy 
 

  
 A. Účetní knihy 
 
1  Hlavní inventární kniha    1931 - 1938   K 1

      
2  Inventární deník     1930 - 1941   K 2 
 
3  Seznam přírůstků k inventáři o úředním zařízení 1931 - 1940   K 3 
 
4  Peněžní deník      1948 - 1949   K 4 
 
 

I. Spisový materiál 
 

 
A. Registraturní pomůcky 

 
5 Podací protokol k presidiálním spisům  

 (presidiální deník)     1928         K 5
  

6 Podací protokol k presidiálním spisům   
 (presidiální deník)     1929 - 1931        K 6
  
7 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1932 - 1934        K 7 
 
8 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1935 - 1936        K 8 
 
 Podací protokol k presidiálním spisům  1937    K 63 
 (presidiální deník) – viz i. č. 63   
 
9 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1938 - 1939        K 9
  
10 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1940 – 1941   K 10 
 
11 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1945        K 11
  
12 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1946       K 12 
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Inv.                       Obsah     Časový           Č. 
č.        rozsah            knihy 
 
13 Podací protokol k presidiálním spisům 
 (presidiální deník)     1947 - 1949 (1950)     K 13 
 
14 Podací protokol k presidiálním spisům 
 veřejného žalobce MLS (presidiální deník)  1945 - 1947      K 14 
 
 Seznam normálií – viz i. č. 10   1934 - 1940   K 10 
 
15 Index jmenný k podacímu protokolu  
 k presidiálním spisům     1928 - 1948      K 15 
 
16 Index věcný k podacímu protokolu 
 k presidiálním spisům     1928 - 1946      K 16 
 
17 Index věcný k podacímu protokolu 
 k presidiálním spisům     1948 - 1949      K 17 
 
18 Záznamy obžalob      1928 - 1931      K 18 
  
19 Záznamy obžalob     1932 - 1934      K 19
   
20 Záznamy obžalob     1935 - 1936      K 20
   
21 Záznamy obžalob     1937 - 1939      K 21
  
22 Záznamy obžalob     1940 - 1941      K 22 
 
23 Záznamy obžalob     1945 - 1946      K 23
  
24 Záznamy obžalob     1947 - 1949      K 24 
 
25 Záznamy obžalob, sign. Ml    1932 - 1941   K 25 
  
26 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1928       K 26
  
27 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1929       K 27
  
28 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1930       K 28 
 
29 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1931       K 29 
 
30 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1932       K 30 
 
31 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1933       K 31 
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Inv.                       Obsah     Časový           Č. 
č.        rozsah            knihy 
 
32 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1934       K 32
  
33 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1935       K 33 
 
34 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1936       K 34 
 
35 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1937       K 35 
 
36 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1938       K 36 
 
37 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1939       K 37
  
38 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1940       K 38 
 
39 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1941       K 39
  
40 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1945       K 40
  
41 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1946       K 41 
 
42 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1947       K 42
  
43 Rejstřík k trestním deníkům, zn. St   1948       K 43 
 
44 Rejstřík k trestním deníkům (spisům), zn. Lst 1945 - 1947   K 44 
 
45 Seznam jmen obviněných     1928 - 1937      K 45 
 
46 Seznam jmen obviněných    1938 - 1947      K 46 
 
47 Seznam jmen obviněných    1947 - 1949      K 47 
 
48 Seznam jmen poškozených    1928 - 1946      K 48 
  
49 Seznam jmen poškozených    1947 - 1949 (1953)  K 49 

  
50 Trestní rejstřík – muži    1936 - 1949 (1951)              K 50
  
51 Trestní rejstřík – ženy     1936 - 1949 (1951)  K 51 
 
52 Rejstřík k deníkům v trestních záležitostech    
 tiskových, zn. Tlz     1928 - 1940      K 52 
 
53 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1928       K 53 
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Inv.                       Obsah     Časový            Č. 
č.        rozsah             knihy 
 
54 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1929       K 54 
 
55 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1930       K 55 
 
56 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1931       K 56 
 
57 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1932       K 57 
 
58 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1933       K 58 
 
59 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1934       K 59 
 
60 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1935       K 60 
 
61 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1936       K 61 
 
62 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1937       K 62
   
63 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1938       K 63 
 
64 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1939       K 64 
 
65 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1940       K 65 
 
66 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst, č. 51-100  1941       K 66 
 
67 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst, č. 101-2000 1941       K 67 
 
68 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst, č. 2001-3000 1941       K 68 
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Inv.                       Obsah     Časový            Č. 
č.        rozsah             knihy 
 
69 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst, č. 3001-  1941       K 69 
 
70 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1945       K 70 
 
71 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1946       K 71 
 
72 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1947       K 72 
 
73 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1948       K 73 
 
74 Všeobecný sběrný rejstřík k deníkům ve  
 smíšených záležitostech, zn. Nst   1949       K 74 
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Inv.   Obsah   Číselné  Časový      Č. 
č.      rozmezí  rozsah       kart. 
 
 

B. Spisy  
 
75 Presidiální spisy - důvěrné     1928 - 1939  1 
 
76 Presidiální spisy - tiskové pokyny    1935 - 1939  1 
 
77 Normálie       1922 - 1928  1 
 
78 Presidiální spisy, sk. 1     1928 - 1948  2 
 
79 Presidiální spisy, sk. 2     1928 - 1931  3 
 
 Presidiální spisy, sk. 2     1932 - 1934  4 
 
 Presidiální spisy, sk. 2     1935 - 1937  5 
 
 Presidiální spisy, sk. 2     1938 - 1940  6 
 
 Presidiální spisy, sk. 2     1941 - 1949   
 
80 Presidiální spisy, sk. 3     1928 - 1929  7 
 
 Presidiální spisy, sk. 3     1930 - 1933  8 
 
 Presidiální spisy, sk. 3     1934 - 1939  9 
 
 Presidiální spisy, sk. 3     1940 - 1946  10 
 
 Presidiální spisy, sk. 3     1947 - 1949   
 
81 Presidiální spisy, sk. 4     1928 - 1930  11 
 
 Presidiální spisy, sk. 4     1931 - 1936  12 
 
 Presidiální spisy, sk. 4     1937 - 1941  13 
 
 Presidiální spisy, sk. 4     1945 - 1947  14 
 
 Presidiální spisy, sk. 4     1948 - 1949   
 
82 Presidiální spisy, sk. 5     1928 - 1939 
 
83 Presidiální spisy, sk. 6     1929 - 1946 
 
84 Presidiální spisy, sk. 7     1935 - 1947 
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Inv.   Obsah   Číselné  Časový      Č. 
č.      rozmezí  rozsah       kart. 
 
 
85 Presidiální spisy, sk. 8     1937 - 1940  15 
 
86 Presidiální spisy, sk. 9     1928 - 1934  16 
 
 Presidiální spisy, sk. 9     1935 - 1945  17
  
 Presidiální spisy, sk. 9     1946 - 1949  18 
 
87 Presidiální spisy, sk. 10     1928 - 1937  19 
 
 Presidiální spisy, sk. 10     1938 - 1946  20 
 
 Presidiální spisy, sk. 10     1947 - 1949   
 
88 Presidiální spisy, sk. LS     1945   21 
 
 Presidiální spisy, sk. LS     1946 - 1948  22 
 
89 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Plzeň)          -   1918 - 1923 (1931)  
 

      Deníky v trestní věci zn. St  
(priora SZ Plzeň)          41 - 1070 (1923) 1924 (1926)   23 

 
      Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Plzeň)   1071 - 2500  1924 (1931)  24 
 

      Deníky v trestní věci zn. St 
(priora SZ Plzeň)   2501 - 4849  1924 (1929)  25 

 
      Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Plzeň)             2 - 1540 (1924) 1925 (1929)  26 
 

      Deníky v trestní věci zn. St  
(priora SZ Plzeň)   1541 - 3540  1925 (1928)  27 

 
      Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Plzeň)   3543 - 5230  1925 (1930)  28 
 

      Deníky v trestní věci zn. St  
(priora SZ Plzeň)        4 - 1988 (1925)  1926 (1928)  29 

 
90 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)          -  (1923) 1924 (1929)  30 
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Inv.   Obsah   Číselné  Časový      Č. 
č.      rozmezí  rozsah       kart.
  

 
Deníky v trestní věci zn. St  
(priora SZ Písek)       4 - 1697 (1924) 1925 (1928)  31 

 
 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)   1702 - 2925  1925 (1928)  32 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)      11 - 1452 (1925) 1926 (1932)  33 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)   1453 - 3102  1926 (1931)  34 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)        1 - 1560 (1926) 1927 (1930)  35 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  

(priora SZ Písek)   1561 - 3202  1927 (1931)  
  

 Deníky v trestní věci zn. St  
(priora SZ Písek)          -  (1927) 1928 (1929)  36 

 
91 Deníky v trestní věci zn. St   
      (SZ Klatovy)         1 - 210 (1925) 1928 (1933)  37 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   211 - 550  1928 (1938)  38 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   551 - 750  1928 (1932)  39 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   751 - 1066  1928 (1937)  40 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 350 (1928) 1929 (1934)  41 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   351 - 700  1929 (1934)  42 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   701 - 1042  1929 (1935)  43 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 350 (1929) 1930 (1936)  44 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   351 - 610  1930 (1938)  45 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   611 - 900  1930 (1935)  46 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   901 - 1085  1930 (1937)  47 
 
 Deníky v trestní věci zn. St       1 - 54 (1930) 1931 (1936)  48 
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Inv.   Obsah   Číselné  Časový      Č. 
č.      rozmezí  rozsah       kart. 
 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   155 - 350  1931 (1936)  49 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   351 - 559  1931 (1939)  50 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   560 - 700  1931 (1937)  51 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   701 - 989  1931 (1936)  52 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 200  1932 (1936)  53 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   201 - 390  1932 (1939)  54 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   391 - 720  1932 (1938)  55 
 
 Deníky v trestní věci zn. St    721 - 1066  1932 (1940)  56 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 225 (1932) 1933 (1937)  57 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   226 - 400  1933 (1937)  58 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   401 - 600  1933 (1936)  59 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   601 - 790  1933 (1937)  60 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   791 - 1055  1933 (1947)  61 
 
 Deníky v trestní věci zn. St           1056 - 1226  1933 (1938)  62 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 210  1934 (1938)  63 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  211 - 400  1934 (1937)  64 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  401 - 600  1934 (1936)  65 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  601 - 855  1934 (1947)  66 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  856 - 1134  1934 (1936)  67 
 
 Deníky v trestní věci zn. St     1 - 300 (1934) 1935 (1938)  68 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  301 - 600  1935 (1947)  69 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  601 - 899  1935 (1947)  70 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  900 - 1176  1935 (1937)  71 
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Inv.   Obsah   Číselné  Časový      Č. 
č.      rozmezí  rozsah       kart. 
 
 
 Deníky v trestní věci zn. St     1 - 225 (1935) 1936 (1947)  72 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  226 - 550  1936 (1947)  73 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  551 - 900  1936 (1938)  74 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  901 - 1193  1936 (1939)  75 
 
 Deníky v trestní věci zn. St     1 - 250  1937 (1947)  76 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  251 - 500  1937 (1947)  77 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  501 - 850  1937 (1939)  78 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   851 - 1086  1937 (1941)  79 
 
 Deníky v trestní věci zn. St     1 - 350  1938 (1947)  80 
 
 Deníky v trestní věci zn. St   351 - 699  1938 (1940)  81 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  700 - 1023  1938 (1947)  82 
 
 Deníky v trestní věci zn. St     1 - 320  1939 (1945)  83 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  321 - 600  1939 (1955)  84 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  601 - 798  1939 (1943)  85 
 
 Deníky v trestní věci zn. St      1 - 290  1940 (1946)  86 
 
 Deníky v trestní věci zn. St  291 - 641  1940 (1944)  87 
 
 Deníky v trestní věci zn. St       -   1941 (1942)  88 
 
92 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1928 (1929)   
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1929   
  
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1930 (1934) 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1931 (1937) 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1932 (1934)  89 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1933 
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Inv.   Obsah      Časový      Č. 
č.         rozsah       kart. 
 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1934 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1935 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1936 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1937 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1938 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1939 
 
 Deníky v trestní věci zn. Tlz     1940   90 
 
93 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1919 (1934)  
       
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1920 
             
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1922 (1930) 
             
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1923 
             
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1924 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1919) 1928 (1938) 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1929 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1928) 1930 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1931 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1932  
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1933 (1934) 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1933) 1934 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1935 (1936) 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1897) 1936 (1937)  91 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1937 (1938) 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1938 (1939) 
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Inv.   Obsah      Časový      Č. 
č.         rozsah       kart. 
 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1867) 1939 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1940 (1941)  92 
 
 Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst 

odd. I, III, IV, V, VI, II č. 105 - 699    (1944) 1945  93 
 
Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst 
odd. II č. 700 - 1440      1945   94 
 
Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst  (1938) 1946 (1948) 
 
Deníky ve všeobecných věcech zn. Nst   1948 (1949)  95 

 
94 Písemnosti veřejného žalobce MLS 

 (směrnice, nařízení, obecné pokyny)    1945 - 1947   
 
95 Seznamy vyšetřovanců německé národnosti 
 určených k odsunu (ONV Klatovy, Domažlice,   
 Sušice)        1945 - 1946 
 
96 Seznamy trestanců německé národnosti  

 určených k odsunu (ONV Klatovy, Domažlice,  
 Sušice)        1945 - 1946  96
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Název fondu:  Státní zastupitelství Klatovy 
 
Značka fondu:  SZ Klatovy 
 
Časový rozsah fondu:  (1867) 1928 - 1949 (1955) 
 
Počet inventárních jednotek:  96 
 
Počet evidenčních jednotek:  170 (74 knih, 96 kartonů spisů) 
 
Rozsah fondu v bm:  13,55 
 
Místo uložení fondu:  Státní oblastní archiv Plzeň 
 Sedláčkova 44 
 
Stav ke dni:  15. 12. 2004  
 
Fond uspořádal a inventář zpracoval:  PhDr. Karel Řeháček 
 
Počet stran:  28  
 
Počet exemplářů:  4 
 
Pomůcku schválil:                                         PhDr. Petr Mužík, č. j. SOAP/00-2185/05           

 
 
    



Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012/2013 

Název archivní pomůcky:  Státní zastupitelství Klatovy 

Značka archivního fondu:  SZ Klatovy 

Časový rozsah archivního fondu:  (1867) 1928‐1949 (1955) 

Počet evidenčních jednotek zpřístupně‐
ných archivní pomůckou: 

170  (4 úředních knihy; 62 podacích protokolů; 8  indexů; 96 
kartonů) 

Počet inventárních jednotek zpřístupně‐
ných archivní pomůckou: 

96 

Rozsah  archivního  fondu  v běžných 
metrech  zpřístupněných  archivní  po‐
můckou: 

12,99 bm 

Stav ke dni:  31. 10. 2013 

Vypracoval:  J. Jelen 
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