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I. Vývoj původce fondu 
 
 Fond KSČ - celoútvarový výbor Krajské správy Sboru národní bezpečnosti Plzeň zahrnuje 
písemnou produkci stranické organizace bezpečnostních složek, sídlících v Plzni.  
 Dochované písemnosti fondu neumožňují spolehlivou rekonstrukci organizační struktury 
bezpečnostních složek a vzhledem ke svému časovému rozsahu (1952 - 1975) nepokrývají ani 
celou dobu jejich působnosti. 
 Vývoj bezpečnostních složek probíhal zhruba takto. Dekretem prezidenta republiky č. 1/45 
Sb. bylo zřízeno ministerstvo vnitra, které řídilo a organizovalo provádění úkolů státní a 
veřejné bezpečnosti, zajišťovalo ochranu státních hranic a důležitých objektů. V jeho 
kompetenci bylo povolovací řízení v oboru zbraní a výbušnin, agenda občanských průkazů, 
hlášení pobytu a povolování pobytu cizinců, záležitosti bezpečnosti dopravy (dopravní 
inspektoráty), požární ochrana, organizace a řízení archivnictví a do roku 1968 správa 
vazebních a trestních věznic. V roce 1950 bylo dále zřízeno ministerstvo národní bezpečnosti, 
plnící úkoly z oboru národní bezpečnosti, převedené sem z resortu vnitra (viz vládní nařízení 
č. 48/50 Sb.). Zrušeno bylo vládním nařízením č. 77/53 Sb. v roce 1953. Zákon o 
československé federaci dal vzniknout federálnímu ministerstvu vnitra, řešícímu bezpečnostní 
záležitosti na federální úrovni, a republikovým ministerstvům vnitra, majícím v zásadě shodné 
kompetence na území obou republik. Státní bezpečnost podléhala do roku 1971 republikovým 
ministerstvům a poté federálnímu ministerstvu vnitra. 
 Nižší stupně bezpečnostních složek reprezentoval Sbor národní bezpečnosti, který byl 
zprvu řízen bezpečnostními referenty národních výborů. Organizace SNB byla vojenského 
typu ( viz zákon č. 149/47 Sb. o národní bezpečnosti, zákon č. 286/48 Sb. o národní 
bezpečnosti, vládní nařízení č. 301/48 Sb. o bezpečnostních referátech KNV). 
 Vedle SNB působila značně samostatně státní bezpečnost, řízená zpočátku ministerstvem 
vnitra, v letech 1950 - 1953 ministerstvem národní bezpečnosti, po jeho zrušení opět 
ministerstvem vnitra. V letech 1960 - 1971 spadala pod republiková ministerstva vnitra a  
roku 1971 přechází pod federální ministerstvo vnitra. 
 Od roku 1965 byl Sbor národní bezpečnosti oficiálně složen ze dvou částí - státní 
bezpečnosti a veřejné bezpečnosti (viz zákon č. 70/65 Sb. o SNB). Územní působnost se 
rámcově shodovala s územním uspořádáním (kraj - okres - obvod). 
 U bezpečnostních sil se po válce objevila dvojkolejnost řízení, současně podléhaly velení 
nadřízených jednotek ve smyslu vojenské organizace a řízení civilních orgánů (národních 
výborů). V krajích a okresech vznikaly při národních výborech bezpečnostní referáty (v 
okresech po roce 1951 referáty pro vnitřní věci). 
 Z hlediska vnitřní (ve vojenském smyslu) organizace vznikají v roce1949 krajská (resp. 
okresní)  velitelství národní bezpečnosti. Ta se na přelomu let 1950 - 1951 dělí na  krajská  
(okresní) velitelství VB a krajská (okresní) velitelství StB. Na přelomu června a července 
1952 dochází k přeměně krajských velitelství na krajské správy, které se po zrušení 
ministerstva národní bezpečnosti v roce 1953 slučují, nejprve jako krajské správy ministerstva  
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vnitra a posléze (v roce 1966)  jako krajské správy SNB.  Vztahy národních výborů  k 
bezpečnostním složkám byly postupně upravovány  řadou vládních nařízení - č. 300/48 Sb. o 
referátech KNV pro všeobecné vnitřní věci, č. 301/48 Sb. o bezpečnostních referátech KNV, 
č. 35/49 Sb. o referátech KNV pro všeobecné vnitřní věci, č. 121/51 Sb. o změnách v 
referátech národních výborů, č. 64/57 Sb. o místní bezpečnosti. 
 Bezpečnostní složky byly od počátku budovány pod vlivem KSČ, převládala snaha vytvořit 
straně věrný sbor. Uvedené snahy vyvrcholily po roce 1948, kdy je možno předpokládat vznik 
prvních oficiálních stranických organizací v rámci bezpečnostních složek. Písemnosti 
stranické organizace tvořící náš archivní fond zjevně nejsou kompletní, dokumenty z počátku 
její existence i z období před ukončením její činnosti nejsou k dispozici. 
 V roce 1952 se původce fondu nazýval  Útvarový výbor KSČ při krajském velitelství StB 
Plzeň. Jím  vedená útvarová organizace (ÚO) se v té době dělila minimálně na čtyři dílčí 
organizace (DO - 1 - 4) s celkem 34 členy. Na začátku roku 1953 je v písemnostech 
zmiňováno 10 DO a výroční schůze se účastnilo 135 lidí. Počet zaměstnanců i členů strany 
rychle narůstal a na přelomu let 1952 - 1953 vyvstal problém s jejich organizací. Takzvaní 
"správní zaměstnanci" byli sdruženi (na základě přípisu Ministerstva národní bezpečnosti č. j. 
N/5 - 2135/4 - 1952 z 5. ledna 1953, jehož opis je přiložen k zápisům ze schůzí útvarového 
výboru z ledna 1953, inv. č. 3, karton 3) na jednotlivých pracovištích do stranických skupin. 
Tyto skupiny podléhaly přímému vedení útvarového výboru a neměly mít více jak pět členů 
(skupiny nad pět členů měly vytvářet dílčí organizace). V únoru 1953 existovalo 15 
stranických skupin, z kontextu ale vyplývá, že byli důsledně odlišováni zaměstnanci StB od 
zaměstnanců krajské správy (tzv. "správních") i přes skutečnost, že působili na stejném 
pracovišti. Není přesně známo, jak dlouho výše uvedený princip fungoval, z hlášení o 
prověrkách z léta 1953 už vyplývá zcela jiný princip funkce stranických skupin (viz pasáž o 
členění útvarových organizací). 
 Po začlenění ministerstva národní bezpečnosti zpět do ministerstva vnitra došlo i k úpravám 
stranické organizace. V lednu 1954 je na Krajské správě ministerstva vnitra Plzeň vytvořena 
(na základě původní útvarové) nová stranická struktura (viz příloha č. 4). Na celoútvarové 
konferenci byl zvolen celoútvarový výbor a došlo postupně ke vzniku či reorganizaci řady 
útvarových organizací (12 na správě, jedna samostatná na železnici). Je téměř jisté, že většina  
nových útvarových organizací navázala na předchozí systém dílčích či základních organizací.  
 V dochované dokumentaci panuje nejednotnost v používání názvů útvarová a základní 
organizace, přičemž tehdy platné Stanovy komunistické strany Československa v hlavě X., 
odstavci 72 jednoznačně říkají:"Členové strany a kandidáti v ozbrojených silách sdružují se v 
útvarových organizacích jako organizacích základních." 
 Počet útvarových organizací se průběžně měnil, roku 1954 jich bylo 13, v roce 1955 již 17. 
Po reorganizaci v roce 1961 klesl počet na 14, ale následně vzrostl na 16 (do roku 1964). V 
rámci zmíněné reorganizace došlo též k přečíslování některých stranických organizací. K roku 
1968 byla  vykazována  existence 16 útvarových organizací (č. 1 - 16), roku 1969 byla 
útvarová organizace č. 15 přeřazena pod jinou stranickou síť. Vzhledem k tomu, že šlo o  
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ekonomickou kontrarozvědku, lze předpokládat buď existenci speciální stranické sítě 
vyhrazené rozvědce a kontrarozvědce, nebo přímé podřízení ÚV KSČ. 
 V roce 1966 došlo k přejmenování Krajské správy ministerstva vnitra Plzeň na Krajskou 
správu Sboru národní bezpečnosti Plzeň a následně ke změně názvu stranické organizace. 
Další vývoj celoútvarového výboru po přelomu let 1969/1970 nelze sledovat. Materiály 
přesahující uvedené datum (nejdále však do roku 1975) se dochovaly jen u některých 
útvarových organizací (viz příloha č. 3). K likvidaci stranické organizace došlo 
pravděpodobně v roce 1989, materiály vzniklé po roce 1975 ale nejsou k dispozici, 
pravděpodobně byly záměrně zničeny. 
 Stranická struktura byla následující. Nejvýše stála celoútvarová konference, na níž byl 
volen předseda CÚV a členové výboru, kteří jí byli podřízeni. Celoútvarový výbor ze svého 
středu obsazoval jednotlivé funkce (dva místopředsedové, zapisovatel, hospodář, referent pro 
literaturu a tisk). Dále zde zasedali zástupci jednotlivých útvarových organizací a volení 
členové revizní komise (ve starším názvosloví zvaní revizoři). 
 CÚV řídil útvarové organizace, rozšiřoval instrukce z ÚV KSČ, udržoval spojení s 
krajským výborem KSČ a s nejvyšší pravděpodobností fungoval i jako spisovna a podatelna 
celé stranické organizace. Pořádal též stranické aktivy, které přesahovaly rámec působnosti 
celoútvarové organizace a na něž se sjížděli zástupci stranických organizací bezpečnostních 
složek z celého kraje. CÚV  přímo podléhaly jen organizace působící v rámci krajské správy, 
jeho vliv však nepřímo sahal  podstatně dále (viz výše). 
 Každá z útvarových organizací  měla svůj výbor, složený z předsedy, jeho zástupce, 
hospodáře a členů nižších organizačních složek. Nižší organizační složky bývají většinou 
zmiňovány v souvislosti se stranickým školením, prováděným po skupinách dle stranické 
vyspělosti členů. Nejstarší formou těchto skupin jsou tzv. "desítky" vedené "desítkáři". 
Maximální počet členů (jak napovídá název) měl být  deset včetně vedoucího (a zároveň 
školitele), ale tento systém vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění členů nepřinášel žádoucí 
výsledky a v letech 1950 - 1954 postupně vymizel. V roce 1953 vznikají stranické skupiny - 
původně jako početně nejnižší samostatné organizační jednotky (do pěti lidí včetně - viz 
výše), krátce na to se ale  tento název přenesl na části rozsáhlejších útvarových (či základních) 
organizací. Uvedené členění mělo z počátku souvislost se stranickým školením (vlastně šlo o 
náhradu desítek), ale systém byl rychle využit i pro zlepšení činnosti stranických organizací, 
jejichž členové se díky velkému počtu či rozdělení do různých pracovních směn či útvarů 
neměli možnost řádně sejít. Důležitou skutečností je, že většina takzvaných "útvarových" 
organizací se vůbec nekryla se skutečnými útvary (v organizačním či vojenském smyslu), ale 
sdružovaly straníky z určitého objektu nebo jeho části. Členové jedné útvarové organizace tak 
často patřili do různých bezpečnostních útvarů a složek a funkčnost v takovém případě opět 
zajišťovaly stranické skupiny členěné podle jednotlivých pracovišť. Každá stranická skupina 
měla svého vedoucího a plnila konkrétní úkoly, zadávané buď přímo, nebo prostřednictvím 
útvarového výboru. Všechny informace o plnění úkolů postupovaly od stranických skupin 
přes útvarový a celoútvarový výbor k nadřízeným orgánům. Počty členů stranických skupin 
nebyly pevně dány, zdaleka ne  všichni pracovníci bezpečnostních složek byli členy či  
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kandidáty KSČ, i když  stranický aparát měl snahu navodit "ideální" stav (co pracovník, to 
straník). Celkový stav členské základny v celoútvarové organizaci byl k 1.1.1970  573 lidí 
rozdělených do 15 útvarových organizací (přesné počty viz příloha č. 5). 
 O sídle stranické organizace nelze říci nic konkrétního. Lze předpokládat, že CÚV a 
některé útvarové organizace působily v budově krajské správy SNB, ostatní útvarové 
organizace se scházely na pracovištích, nebo v pronajatých prostorách. U některých nelze 
působiště určit proto, že fungovaly v konspiraci, jiné měly své členy na několika pracovištích 
na různých místech. Pro schůze větších organizací a pro konference byly často najímány 
nejrůznější prostory v objektech patřících krajskému výboru KSČ či civilním organizacím. Za 
sídlo CÚV lze v době pokrývané písemnostmi fondu považovat tradiční policejní budovu v 
Plzni - objekt na Charkovském, dnes Anglickém nábřeží č. 7. Před svým zánikem sídlil CÚV 
v nově postavené budově krajské správy SNB v Nádražní ulici č. 2. 
 
II. Vývoj a dějiny fondu 
 
  Celoútvarová organizace KSČ Krajské správy SNB neměla specializovaný administrativní 
aparát ani spisovnu,  funkci aparátu i spisovny s nejvyšší pravděpodobností zastával 
zapisovatel CÚV, který zřejmě vedl jednací protokol a rozděloval (resp. odesílal) poštu. Oběh 
písemností byl velmi jednoduchý, zápisy ze schůzí na všech úrovních vyhotovoval pověřený 
člen výboru (stranické skupiny), korespondence putovala dle výše uvedené hierarchie. Pro léta 
1962 - 1964 se dochoval jednací protokol CÚV pro došlou poštu a několik písemností s 
jednoduchým jednacím číslem (pořadové číslo písemnosti bylo lomeno posledním dvojčíslím 
roku). Písemnosti došlé CÚV byly po vyřízení dány ad acta, písemnosti určené k vyřízení 
jiným složkám byly přiděleny na příslušná místa. Přidělování bylo prováděno tak, že do 
pravého horního rohu písemnosti bylo vepsáno jméno pracovníka (zástupce útvarové 
organizace), pro kterého byla určena. 
 Pro CÚV i útvarové organizace všeobecně platilo, že zápisy ze schůzí byly vedeny v 
určitých obdobích rukopisně do sešitů, jindy docházelo k přepisování rukopisných záznamů 
na stroji. Strojopisy byly označeny (resp. podepsány) jménem pracovníka  který je vyhotovil. 
U útvarových organizací bylo rukopisů podstatně více, než u CÚV. Zápisy byly často 
doplněny dalším materiálem od nadřízených či podřízených složek, který bývá k sešitům 
přiložen. U útvarových organizací často došlo k tomu, že zápisy z výborových a členských 
schůzí byly vedeny v jednom sešitě. Jindy zase zápisy nebyly při projednávání písemných 
instrukcí a přípisů od nadřízených složek pořizovány a na jejich místě zůstal založen jen 
projednávaný přípis. Zapisovatelé jednotlivých stranických organizací měli snahu ukládat 
písemnosti podle původce či typu písemností a dodržovat chronologii, nebylo to však 
pravidlem. Výjimku tvoří písemnosti (posudky) vzniklé v souvislosti s náborem nových 
pracovníků. Tehdy byly prostřednictvím branného a bezpečnostního odboru ZKV KSČ 
posílány žádosti o posudky na uchazeče o místo stranickým organizacím v místě bydliště a na 
dosavadních pracovištích uchazečů. Řada těchto písemností nese čísla jednací CÚV či 
příslušného odboru ZKV KSČ. Písemnosti vzniklé u útvarových organizací a CÚV byly  
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ukládány přímo u původců. Pravděpodobně je měli na starosti určení členové výborů, kteří je 
nárazově předávali prostřednictvím CÚV do archivu KV KSČ v Plzni. Při takovém způsobu 
nakládání s písemnostmi je absolutně nemožné vyloučit ztráty. 
 Atypické jsou písemnosti útvarové organizace č. 2, kde došlo ke zpracování písemností již 
u původce. Jsou zde odděleny zápisy z členských a výborových schůzí a ostatní písemnosti. 
Skupina ostatních písemností zahrnuje korespondenci, usnesení, hlášení, účetní a evidenční 
dokumentaci a stanoviska organizace k různým otázkám. Každá skupina písemností byla 
uložena do desek, prostránkována, opatřena obsahem a provázána provázkem. Toto původní 
zpracování písemností bylo zachováno. 
 Vedle korespondence byly pečlivě vedeny písemnosti týkající se členské evidence, placení 
příspěvků a finančních operací, které vedli hospodáři na příslušných úrovních. Členská a 
finanční evidence tvořily jeden celek a jako takový byly vedeny pomocí jednotných tiskopisů. 
Kontrolu správnosti prováděly příslušné revizní komise. Část evidenčního materiálu byla 
soustřeďována u CÚV a odtud předávána do krajského stranického archivu. Vlastní předávání 
se zjevně nedrželo žádných směrnic a docházelo k němu nárazově.                                                                                                 
 Hlavní organizační části stranické organizace krajské správy SNB používaly razítko, které 
mělo jednotný vzhled. Razítko CÚV mělo čtyři, razítka útvarových organizací (na razítkách je 
uvedeno Základní organizace) pět řádek. První řádek nesl označení původce (Celoútvarový 
výbor, Základní organizace); druhý řádek nápis Komunistické strany Československa; třetí - 
organizace č. .. ( u CÚV vypuštěn); čtvrtý - Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Plzeň; 
pátý - Západočeský KV KSČ. Popis razítka odpovídá stavu z roku 1970. Některá starší razítka 
nesla v prvním řádku nápis Útvarová organizace.V této souvislosti je nutno upozornit na 
skutečnost, že ač razítko nese označení "Základní organizace", v zápisech ze schůzí v daném 
období je používán název "Útvarová organizace"! Vedle razítek stranických organizací se na 
přebalech písemností vyskytují razítka krajského stranického archivu. Mají formu obdélníka 
(6x3 cm) a jsou rozdělena na pět řádek s nápisy (shora dolů)- první řádek: Archiv KV KSČ v 
Plzni;  druhý řádek: Fond č. ; třetí řádek: Svazek č.; čtvrtý řádek: Arch. j. č.; pátý řádek je 
volný. Tímto razítkem byly písemnosti opatřeny po převzetí do Archivu KV KSČ v Plzni. V 
razítku je v kolonce Fond č. doplněno 544 a číslo svazku. 
 Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že k oficiálním skartacím podle směrnic nedošlo. 
Písemnosti CÚV byly do stranického archivu postupně předávány pravděpodobně v letech 
1970 - 1976. Zde došlo k jejich hrubému roztřídění, proskartování a opatření výše zmíněným 
razítkem. Pokud došlo k dalšímu předávání písemností, nezůstaly po něm žádné stopy. 
Původní pokus o uspořádání byl v blíže neurčené době zmařen smísením písemností fondu s 
dalšími archiváliemi jiných bezpečnostních složek. 
 K opětnému vytřídění písemností fondu došlo až po převzetí Archivu KV KSČ v Plzni 
Státním oblastním archivem v Plzni dne 22.5.1990. Převzetí proběhlo na základě dohody mezi 
ÚV KSČ a Ministerstvem vnitra ČR o předání archiválií vzniklých z činnosti krajských 
(městských) a okresních stranických orgánů, organizací a institucí ze dne 8.5.1990. Uvedená 
dohoda byla dále potvrzena ústavním zákonem č. 496/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o 
navrácení majetku KSČ lidu ČSFR. V rámci tohoto předávání byly převzaty i stranické  
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materiály bezpečnostních složek. Při zběžném prvním pořádání fondu KSČ - Západočeský 
krajský výbor Plzeň v roce 1993 do něj byly zařazeny i písemnosti celoútvarového výboru 
Krajské správy Sboru národní bezpečnosti Plzeň. V roce 1999 došlo k vyčlenění těchto 
písemností do samostatného fondu a k jejich novému uspořádání. 
 Není známo, že by se nějaké části fondu nacházely v jiných archivních souborech. 
 
III. Archivní charakteristika fondu 
 
 Fond byl převzat ve stavu ukazujícím na pokus o jeho uspořádání ve zrušeném Archivu KV 
KSČ v Plzni. Vzhledem k tomu, že původní uspořádání lze odhadnout jen náznakově, bylo 
fond nutno uspořádat znovu. Pořádání v zásadě  proběhlo podle zjištěné organizační struktury 
původce. Do čela fondu byla postavena jediná dochovaná registraturní pomůcka - jednací 
protokol CÚV z let 1962 - 1964 (inv. č. 1, K 1), za ní následují ostatní písemnosti CÚV podle 
stranické hierarchie. Spisový materiál tudíž zahajují celoútvarové konference (1954 - 1968), 
následují zápisy ze schůzí útvarového a celoútvarového výboru (1952 - 1969), hlášení o 
prověrkách po měnové reformě (1953), posudky na uchazeče o službu v SNB (1963 - 1965). 
Písemnosti CÚV uzavírají účetní a evidenční doklady (1957 - 1971). 
 Za písemnostmi CÚV následují dochované písemnosti 16 útvarových organizací, řazené dle 
čísla organizace. Jejich vnitřní členění je obdobné jako u CÚV. Na začátku písemností každé 
útvarové organizace jsou zařazeny zápisy ze schůzí, za nimi následují zprávy o činnosti 
výboru a stranických skupin. Dále jsou uvedeny ostatní dochované materiály, písemnosti od 
nadřízených složek, posudky na členy (většinou v souvislosti s výměnami členských průkazů 
v letech 1967 a 1970) a v závěru jsou účetní a evidenční doklady. 
 Inventární jednotky tvoří tématicky shodné skupiny písemností, např. zápisy ze schůzí, 
písemnosti od nadřízených složek, posudky na členy, účetní a evidenční doklady. Na rozdíl od 
jiných stranických fondů zde nejsou inventární jednotkou samostatné schůze, protože zápisy 
jsou často vedeny do sešitů, navíc bývají společně zapisovány výborové a členské schůze, ke 
kterým je často přiloženo množství doprovodného materiálu (úkoly od CÚV, hlášení 
stranických skupin).  Někdy ze schůzí zůstal zachován jen doprovodný materiál, občas 
doplněný rukopisnou poznámkou. 
 Účetní a evidenční materiál je tvořen předtištěnými formuláři ve formě sešitů, příležitostně 
doplněnými účtem za nájem prostor. Celkové množství dochovaných  písemností je 50 
kartonů a jedna registraturní pomůcka, což se rovná 6,25 bm. 
 Celý fond je v relativně dobrém fyzickém stavu, zjevně není třeba restaurátorských zásahů, 
pouze cyklostylované písemnosti bude nutné v dohledné době přefotografovat!  Při 
inventarizaci nebyla prováděna skartace s ohledem na relativní citlivost materiálu. Fond byl 
zařazen do kategorie III. 
 
IV. Stručný rozbor obsahu fondu  
 
 Fond obsahuje písemnosti CÚV a útvarových organizací KSČ pracujících v rámci Krajské  
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správy Sboru národní bezpečnosti v Plzni. Zápisy ze schůzí obsahují jen malé množství 
vytěžitelného materiálu. Relativně zajímavé údaje o náplni práce bezpečnostních složek 
obsahují hlavně zápisy z výročních schůzí (např. inv. č. 3, karton 6, schůze z 24.3.1961). 
Statistické vyhodnocení početních stavů umožní účetní a evidenční dokumentace. Hodnocení 
kádrové politiky strany a bezpečnostních složek je možno vytvořit na základě posudků na 
uchazeče o službu v SNB (inv. č. 6, karton 11) z let 1961 - 1963, přičemž zajímavé výsledky  
může přinést již prosté srovnání posudků (na tutéž osobu) z místa bydliště a z pracoviště. 
 Při zpřístupňování fondu (resp. výsledků bádání) ale bude nutno postupovat s krajní 
opatrností vzhledem k tomu, že fond obsahuje řadu osobních údajů. 
 Závěrem lze konstatovat, že písemnosti fondu budou vhodným doplňkem, případně 
pramennou základnou pro bádání v oboru bezpečnostních složek v éře socialismu. 
 
V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky  
  
 Fond zpracoval a inventář vyhotovil v letech 1993, 1999, 2001 a 2003 Mgr. Michael Pešťák 
v I. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni, Sedláčkova 44. 
 
 
 
 
V Plzni ...................................                                             ................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vildova
Text napsaný psacím strojem
30. 9. 2003
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Příloha č. 1  
 
Seznam použitých pramenů a literatury  
 
Archivní materiál 
  
Fond KSČ - celoútvarový výbor Krajské správy Sboru národní bezpečnosti Plzeň 1952 - 1975 
 
Úřední tisky  
 
Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé 1945 - 1948 
Sbírka zákonů Republiky československé 1949 - 1953, 1957 
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky 1965 
 
Literatura  
  
Frolík, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní   
  bezpečnosti v letech 1948 - 1969. SAP XLI, 1991, č. 2, s. 447 - 510.   
Frolík, Jan: Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. Minulostí Západočeského kraje XXXI, 
 1996, s. 129 - 186. 
Janák, Jan - Kubíček, Jaromír: Přehled vývoje ústavních a správních institucí v  
 Československu od r. 1945. Soupis pramenů a literatury, Praha (Brno), 
 Filozofická fakulta UJEP Brno v SPN, n. p. 1972, s. 93 - 97. 
Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru. Brno 1997. 
Pešťák, Michael: Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnosti. 
 Západočeský historický sborník 3. Plzeň 1997, s. 313 - 322. 
Stanovy Komunistické strany Československa. Praha 1986.                      
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Příloha č. 2 
 
Seznam zkratek 
 
arch. j.    - archivní jednotka 
bm          - běžný metr 
CÚV       - celoútvarový výbor  
č.             - číslo  
ČR          - Česká republika  
ČSFR      - Československá federativní republika  
DO          - dílčí organizace 
inv.          - inventární  
kart.         - karton  
KNV        - krajský národní výbor  
KS           - krajská správa  
KSČ         - Komunistická strana Československa  
KV       - krajský výbor  
Sb.           - sbírka  
SNB        - Sbor národní bezpečnosti  
StB          - Státní bezpečnost  
ÚO          - útvarová organizace  
ÚV          - ústřední výbor  
VB          - Veřejná bezpečnost  
ZKV       - západočeský krajský výbor  
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Příloha č. 3 
Archivní struktura fondu 

 
obsah    časový rozsah  inv. číslo č. kartonu  
 
Celoútvarový výbor  
 
Registraturní pomůcka         
    
Jednací protokol  1962-1964  1  K 1         
    
Spisy  
 
Zápisy z konferencí  1954 - 1968   2       1 - 2  
Zápisy ze schůzí CÚV 1952 - 1969   3   3 - 10  
Hlášení o prověrkách po měnové 
reformě   1953    4   10  
Hnutí za kvalitu práce  1960 - 1963   5   10  
Posudky na uchazeče o službu  
v SNB    1963 - 1965   6   11  
Účetní a evidenční doklady 1957 - 1971  7   12 - 16  
 
Útvarové organizace 
 
Útvarová organizace č. 1 1960 - 1970   8 - 10  16 - 22  
Útvarová organizace č. 2 1966 - 1970   11 - 12  22  
Útvarová organizace č. 3 1957 - 1971   13 - 16  23 - 24  
Útvarová organizace č. 4 1953 - 1969   17 - 19  25 - 27  
Útvarová organizace č. 5 1965 - 1975   20 - 22  27 - 28  
Útvarová organizace č. 6 1953 - 1975   23 - 25  28 - 29  
Útvarová organizace č. 7 1961 - 1970   26 - 28  30 - 32  
Útvarová organizace č. 8 1960 - 1966   29 - 30  32 - 33  
Útvarová organizace č. 9 1958 - 1975   31 - 35  33 - 40  
Útvarová organizace č. 10 1960 - 1969   36 - 37  41 - 42  
Útvarová organizace č. 11 1960 - 1970   38 - 39  43 - 44  
Útvarová organizace č. 12 1961 - 1970   40 - 43  44 - 46  
Útvarová organizace č. 13 1960 - 1975   44 - 47  46 - 47  
Útvarová organizace č. 14 1960 - 1969   48 - 49  47 - 48  
Útvarová organizace č. 15 1963 - 1969   50 - 52  49  
Útvarová organizace č. 16 1966 - 1971   53 - 54  50  
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Příloha č. 4 
 
fotokopie              (inv. č. 3, kart. 3, příloha zápisu ze schůze CÚV ze dne 18. 1. 1954) 
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Příloha č. 5 
 
Početní stavy stranické organizace CÚV KSČ při KS SNB Plzeň k 1. 1. 1970 
 
Organizace                                           Počet členů 
 
CÚV (celkem)                                       573 
 
ÚO č.  1                                                 121 
ÚO č.  2                                                   16 
ÚO č.  3                                                   44 
ÚO č.  4                                                   63 
ÚO č.  5                                                   55 
ÚO č.  6                                                     9 
ÚO č.  7                                                   34 
ÚO č.  8  37 
ÚO č.  9                                                   76 
ÚO č. 10                                                  13 
ÚO č. 11                                                  25 
ÚO č. 12            26 
ÚO č. 13                                                  30 
ÚO č. 14                                                  13       
ÚO č. 15                                       převedeno do jiné stranické sítě (1969)  
ÚO č. 16                                                  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I N V E N T Á R N Í      S E Z NA M  
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Inv. č.  Věc     Časový rozsah  Č. kart.      Č.kn. 
 
  Celoútvarový výbor   
 
 Registraturní pomůcka    
  
 1 Jednací protokol celoútvarového výboru 1962 - 1964   K 1 
 
 Spisy  
 
 2 Zápisy z konferencí    1954 - 1962   1  
   - " -     1963 - 1968   2  
 3 Zápisy ze schůzí celoútvarového výboru 1952 - červenec 1954  3                                 
   - " -     srpen 1954 - 1956  4  
   - " -     1957 - 1959   5  
  - " -     1960 - 1961    6  
  - " -     1962 - 1963   7  
   - " -     1964 - březen 1966  8  
  - " -     duben 1966 - 1968  9  
  - " -     1969    10  
 4 Hlášení o prověrkách po měnové reformě 1953    10  
 5 Hnutí za kvalitu práce    1960 - 1963   10  
 6 Posudky na uchazeče o službu v SNB 1963 - 1965   11  
 7 Účetní a evidenční doklady   1957 - 1962                    12  
   - " -      1963 - 1966       13 
  - " -  (rekapitulace 1969) 1967 - 1969   14  
  - " -  (hlášení 1969)  1969 - 1970   15  
  - " -     1971    16  
 
  Útvarové organizace   
 
  Útvarová organizace č. 1  
 
 8 Zápisy ze schůzí    1960 -16.1. 1963  16  
  - " -     30.1.1963 - 17.3.1969  17  
  - " -     18.3.1969 - 1970  18  
 9 Zprávy o činnosti výboru a stranických  
  skupin      1960 - 1963   18  
  - " -     1964 - 1966   19  
  - " -     1967 - 1968   20  
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Inv. č.  Věc     Časový rozsah  Č. kart.  
 
 9 Zprávy o činnosti výboru a stranických     
 skupin                                                             1969 - 1970   21  
10 Posudky na členy    1961 - 1970   22 
 
  Útvarová organizace č. 2  
 
11 Zápisy ze schůzí    1968 - 1970    22  
12 Hlášení o činnosti, posudky, členská  
 evidence, stanoviska k problémům  1968 - 1970   22  
 
  Útvarová organizace č. 3  
 
13 Zápisy ze schůzí    1960 - 1971   23  
14 Zprávy a hlášení o činnosti   1967 - 1968   23  
  - " -     1969 - 1970   24  
15 Posudky na členy    1957 - 1970   24  
16 Účetní a evidenční doklady   1965 - 1969     24  
 
  Útvarová organizace č. 4  
 
17 Zápisy ze schůzí    1953 - 1962   25  
  - " -     1963 - 1969   26  
18 Zprávy ze stranických skupin   1967 - 1969   27  
19 Posudky na členy    1956 - 1967   27  
 
  Útvarová organizace č. 5  
 
20 Zápisy ze schůzí    1965 - 1975   27  
21 Posudky na členy    1965 - 1970   28  
22 Účetní a evidenční doklady   1965 - 1970    28  
 
  Útvarová organizace č. 6  
 
23 Zápisy ze schůzí    1953 - 1962   28  
  - " -     1966 - 1975   29  
24 Písemnosti od nadřízených složek  1969    29  
25 Účetní a evidenční doklady   1966 - 1969   29  
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Inv. č.  Věc     Časový rozsah  Č. kart.  
 Útvarová organizace č. 7  
 
26 Zápisy ze schůzí    1961 - 1965   30  
  - -     1966 - 1968   31  
  - -     1969 - 1970  32  
27 Písemnosti od nadřízených složek  1969    32  
28 Posudky na členy    1970    32  
 
  Útvarová organizace č. 8  
 
29 Zápisy ze schůzí    1960 - 1966   32  
30 Písemnosti od nadřízených složek  1961 - 1965   33  
 
    
  Útvarová organizace č. 9  
    
31 Zápisy ze schůzí            1958 - červen 1961        33  
  - " -     červenec 1961 - 1964  34  
  - " -     1965 - 1968   35  
  - " -     1969 - 1971   36  
 Zápisy ze schůzí (výborových)  1964 - 1975   37  
32 Zprávy ze stranických skupin   1964 - 1970   38  
  - " -     1961 - 1965   39  
33 Posudky na členy    1964 - 1970   39  
34 Písemnosti od nadřízených složek  1966 - 1970   40  
35 Účetní a evidenční doklady   1961 - 1969   40  
 
  Útvarová organizace č. 10  
 
36 Zápisy ze schůzí    1960 - 1966   41  
  - " -     1967 - 1969   42  
37 Písemnosti od nadřízených složek  1960 - 1968   42  
 
  Útvarová organizace č. 11  
 
38 Zápisy ze schůzí    1960 - 1966   43  
  - " -     1967 - 1969   44  
39 Posudky na členy    1970    44  
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Inv. č.  Věc     Časový rozsah  Č. kart.  
  Útvarová organizace č. 12  
 
40 Zápisy ze schůzí    1961 - 1963   44  
  - " -     1964 - 1969   45 
41 Zprávy a hlášení o činnosti   1965 - 1970   45   
42 Posudky na členy   1965 - 1970  45  
43 Účetní a evidenční doklady   1965 - 1969   46  
 
  Útvarová organizace č. 13  
 
44 Zápisy ze schůzí    1960 - 1972                    46  
  - " -     1973 - 1975   47  
45 Zprávy a hlášení o činnosti   1968 - 1969   47  
46 Posudky na členy    1968 - 1970   47  
47 Účetní a evidenční doklady   1968 - 1969   47  
 
  Útvarová organizace č. 14  
 
48 Zápisy ze schůzí    1960 - 1963   47  
  - " -     1964 - 1969   48  
49 Účetní a evidenční doklady   1965 - 1969   48  
 
  Útvarová organizace č. 15 
 
50 Zápisy ze schůzí    1963 - 1969   49 
51 Písemnosti od nadřízených složek  1969    49  
52 Účetní a evidenční doklady   1964 - 1969   49  
 
  Útvarová organizace č. 16  
 
53 Zápisy ze schůzí    1968 - 1971   50  
54 Písemnosti od nadřízených složek  1966 - 1970   50  
  
 
 
 



 - 21 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název pomůcky: KSČ - celoútvarový výbor Krajské správy Sboru národní bezpečnosti Plzeň 
Značka fondu: KSČ KS SNB Plzeň 
Časový rozsah fondu: 1952 - 1975 
Počet inventárních jednotek: 54 
Počet evidenčních jednotek: 51 (50 kartonů a 1 registraturní pomůcka) 
Rozsah fondu v bm: 6,25
Místo uložení fondu: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44 
Stav ke dni:  
Fond uspořádal, pomůcku sestavil a úvod napsal: Mgr. Michael Pešťák 
Počet stran: 21 
Počet exemplářů: 
Pomůcku přepsal:Mgr. Michael Pešťák 
Pomůcku schválil: 

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
30. 9. 2003

vildova
Text napsaný psacím strojem
6

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
PhDr. Petr Mužík - ředitel Státního oblastního archivu v Plznič.j. SOAP/00-3107/03-61

vildova
Text napsaný psacím strojem



 
Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012–2013 

 
 
Název archivní pomůcky: KSČ – celoútvarový výbor Krajské správy Sboru národní 

bezpečnosti Plzeň 
 

Značka archivního fondu: KSČ KS SNB Plzeň 
 

Časový rozsah fondu: 1952 - 1975 
 

Počet inventárních jednotek: 54 
 

Počet evidenčních jednotek: 51 (50 kartonů, 1 podací protokol) 
 

Rozsah části fondu v bm: 6,01 bm 
 

Stav ke dni: 28. 8. 2012 
 

Vypracoval: M. Pešťák 
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