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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem  fondu  je  Místní  správní  komise  Čečkovice  a  Místní  národní  výbor
Čečkovice vyvíjející svou činnost od 20. prosince 1945 do 30. června 1960. Obec Čečkovice
spadala v letech 1945 – 1960 do politického okresu Tachov. Na základě reformy provedené
zákonem č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení byl od 1. ledna 1949 zřízen Kraj Plzeňský, jehož
součástí se stala i obec Čečkovice.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů, částečně
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb. o rozsahu působnosti národních výborů, se v
každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich vnitřní složení pravomoci, hospodaření,
vedení a podepisování některých druhů písemností určovala Směrnice ministerstva vnitra č. 6
ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu Československé republiky a navazující
Prozatímní  organizační  řád  místních  národních  výborů  z  roku  1947.  Tyto  dokumenty
rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů národního výboru, jeho složky
(rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly
jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi místní správní
komise, jejichž pravomoci byly stejné jako pravomoci místních národních výborů.  Místní
správní komise měly mít 3 až 6 jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise
byl jmenován, nikoliv volen.

Místní správní komisi v obci Čečkovice jmenovala Okresní správní komise v Tachově

dne  20.  prosince  1945  v  tomto  složení:  předseda  Jan  Buchar  a  členové  Otto  Jiroušek,
Stanislav  Hodouš,  Alois  Šimáček.  Dne  10.  ledna  1946  došlo  k  předání  veškeré  agendy
obecního úřadu bývalým starostou Jiřím Steinerem do rukou nově  ustanovené MSK. Na
návrh MO KSČ v Čečkovicích ze dne 21. února 1946 byla MSK rozšířena o další 2 členy –
Josefa Krutinu a Oldřicha Mikulandu, kteří byli jmenováni OSK dne 27. února 1946.

Po volbách do ústavodárného Národního shromáždění konaných v květnu 1946 bylo
možné, vzhledem k počtu voličů v Čečkovicích (54), ustavit místní národní výbor. Dne 25.
června 1946 bylo zvoleno 10 členů MNV (všichni za KSČ) – Stanislav Hodouš, František
Jindrák, František Jiroušek, Antonín Jurík, Vincenc Kostínek, Miloslav Mikulanda, Jan Piliár,
Václav Sýkora, Štefan Veštur a Josef Zajíček. Předsedou MNV se stal František Jindrák a
místopředsedou František Jiroušek. Vzhledem k neutěšeným poměrům v obci docházelo ke
změnám členů MNV. Také předseda František Jindrák již 9. února 1947 rezignoval a na jeho
místo byl zvolen Oldřich Mikulanda, kterého ONV v Tachově jmenoval do funkce 11. února
1947. A kromě  této  změny došlo téhož dne ke zvolení  ještě  dalších členů  MNV – Jana
Buchara, Matěje Buriana a Josefa Richtra na místo Antonína Juríka a Václava Sýkory. Tento
11 členný MNV byl ještě 20. března 1948 doplněný o 1 člena Bohumila Brabce. Ani Oldřich
Mikulanda nepůsobil ve funkci předsedy MNV dlouho a dne 27. října 1948 rezignoval z
důvodů  zdravotních  a  přepracovanosti.  Novým předsedou  MNV byl  13.  listopadu  1948
jmenován ONV v Tachově dosavadní člen MNV Stanislav Hodouš.

Další reorganizace MNV v Čečkovicích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 ze dne 8. března 1950 o organizaci místních národních výborů na návrh MAV NF
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ze dne 29. dubna 1950. Navrženo bylo 15 členů – František Jiroušek, Oldřich Mikulanda,
Anna Jindráková, Miloslav Mikulanda, Josef Kostínek, Josef Zajíček, Čeněk Kostínek, Josef
Jiroušek, Jan Piliár, Josef Klepač, Michal Mikloško, Anežka Zajíčková, Anastázie Flíčková,
Josef Krutina a Stanislav Dušek. Ze záznamu o průběhu ustavující schůze nově zvoleného
MNV ze dne 8. května 1950 vyplývá, že předsedou byl zvolen František Jiroušek, náměstkem
předsedy  Josef  Zajíček,  finančním  referentem  Oldřich  Mikulanda,  školským  referentem
Miloslav Mikulanda a vyživovacím referentem Josef Kostínek. Dále došlo i k volbě komise
finanční s předsedou Oldřichem Mikulandou, zemědělské s předsedou Josefem Zajíčkem,
mimořádně  vyživovací  s  předsedou  Josefem Kostínkem  a  kulturně  školské  s  předsedou
Miloslavem Mikulandou. V roce 1951 nastoupil předseda MNV Jiroušek základní presenční
službu, proto vyvstala potřeba volby nového předsedy. Dne 6. září 1951 byl novým předsedou
MNV Čečkovice zvolen Josef Kostínek a místopředsedou Miloslav Mikulanda. K schválení
této změny došlo ve schůzi rady ONV v Tachově dne 5. října 1951.

V roce 1952 MNV v obci fungoval velmi špatně, neboť členové měli mezi sebou osobní
problémy. Situace se vyjasnila teprve koncem roku 1952. Předseda MNV Josef  Kostínek
působil ve funkci ještě začátkem roku 1953, avšak v zápisu ze schůze rady MNV ze dne 4.
března 1953 jako předseda vystupoval již Oldřich Mikulanda. Kdy přesně a proč k výměně
předsedů  došlo  není  možné pro  nedostatek  písemností  zjistit.  Tajemníkem MNV se stal
Jaroslav Černý. V listopadu 1953 zástupce ONV Josef Kunovský doporučil, aby MAV NF a
MO KSČ  provedli  v obci  reorganizaci  MNV. Avšak k výraznější  změně  došlo teprve po
volbách v roce 1954.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., o
národních výborech a na něj navazující zákony a vládní nařízení č. 13/1954 Sb., o národních
výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb.,  o  změnách
územních obvodů  některých národních výborů  a č.  23/1954 Sb.,  o organizaci  výkonných
orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito normami v
podstatě  nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů  vznikly městské národní
výbory. Poměrně zásadně však byla změněna jejich vnitřní organizace zrušením referentského
systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v jejichž čele již nestáli
členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., se volil do místních národních výborů 1 člen
nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce. V obcích do 900
obyvatel se volí 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet ke svým zasedáním nejméně

jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala z  předsedy NV, jeho náměstka,
popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni členové rady byly voleni národním
výborem na jeho prvním zasedání.  Národní výbor mohl  svou radu i  její  jednotlivé členy
kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14 /1954 Sb. o volbách do národních výborů, byly uskutečněny první
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo
stanoveno na 3 roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Při  volbách bylo zvoleno 9 zástupců  do MNV – Růžena Bubeníčková, Josef Dlesk,
Marie Jiroušková, Josef Kostínek, Josef Krutina, Michal Mikloško, Oldřich Mikulanda, Julie
Mikulandová a Jan Piliár. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 24. května 1954 byl
novým předsedou zvolen Jan Piliár, tajemníkem Josef Dlask a dalším členem rady Marie
Jiroušková.  Dále  byly  zvoleny  komise  finanční,  zemědělská  a  zdravotní.  Finančním
pracovníkem MNV se stal  Miloslav Mikulanda.  O další  činnosti  MNV v Čečkovicích v
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následujících letech lze informace získat ze zpráv o výsledcích  revizí prováděných ONV v
Tachově. Předseda  Jan Piliár ve funkci působil do 30. listopadu 1955, poté se přestěhoval do
Kurojed.  Novým předsedou byl zvolen Josef Zajíček od 1. února 1956. Po volbách v roce
1957  zůstal  Josef  Zajíček  i  nadále  předsedou  MNV,  taktéž  Miloslav  Mikulanda  zůstal
finančním pracovníkem a předsedou finanční komise, došlo pouze ke změně tajemníka, tím
se stal od 1. června 1957 Oldřich Mikulanda a novým členem rady se stal Josef Rod. I nadále
byly ustanoveny komise zemědělská, finanční, kulturní a trestní, ale jak vyplývá ze zápisu,
pracovaly zcela nedostatečně  nebo vůbec.  I přes veškeré problémy zdejší  MNV v tomto
složení fungoval až do roku 1960.

K definitivnímu zániku MNV v Čečkovicích došlo sloučením obce Čečkovice s obcí
Bor s účinností od 1. července 1960 v souvislosti s novou územní reorganizací okresu Tachov
provedenou na základě zákona č. 36/1960 Sb.

Předsedové MSK a MNV v Čečkovicích v letech 1945 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jan Buchar 20.12. 1945 24.6. 1946 (MSK)

František Jindrák 25.6. 1946 9.2. 1947 (MNV)

Oldřich Mikulanda 11.2. 1947 27.10. 1948

Stanislav Hodouš 13.11. 1948 květen 1950

František Jiroušek 8.5. 1950 září 1951

Josef Kostínek 6.9. 1951 leden ? 1953

Oldřich Mikulanda březen 1953 květen 1954

 Jan Piliár 24.5. 1954 30.11. 1955 

Josef Zajíček 1.2. 1956 1960 

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Veškeré písemnosti MNV Čečkovice byly ukládány u MNV, ale ze zápisů o archivních
dohlídkách (1953, 1956, 1957) není zřejmé, zda některé spisy chyběly, popř. jaké spisy se na
MNV vůbec nacházely. Poměrně dobrá evidence je o tom, kolik kilogramů písemností bylo
vytříděno do sběru, o archiváliích zápisy mlčí. Při dohlídce v roce 1956 byla MNV odebrána
pro archiv kniha cizinců vedená od roku 1935 (inv. č. 1), která byla převzata 21. listopadu
1956 (č. přírůstku 11). Kdy přišly do archivu zbylé 2 kartony písemností evidované na kartě

JAF  k  1.  říjnu  1958  není  jasné.  Po  zrušení  MNV  byly  písemnosti  patrně  předány
nástupnickému MěNV Bor, ale jakýkoliv doklad o tom chybí.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl fond MNV Čečkovice tvořen 1 úřední knihou, 7 razítky a
2 kartony z let (1935) 1946 – 1960. Při inventarizaci fondu byly rovněž prověřeny archiválie
nástupnického MěNV Bor, odkud byly do archivního souboru MNV Čečkovice přesunuty
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následující  písemnosti:  8  účetních knih z  let  1957 – 1960,  a spisový materiál  (rozpočty,
sestavení finančních plánů na 3. pětiletku, čtvrtletní výkaz o příjmech a výdajích MNV) z let
1949 – 1960. Tyto písemnosti byly vyňaty z jednotlivých kartonů MěNV Bor, takže v tomto
fondu nedošlo k žádnému úbytku. Kniha evidence cizinců byla ve fondu ponechána, neboť
MNV pokračovalo v jejím vedení.

Ve fondu MNV Čečkovice byla rovněž provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení
dokumentů ve vnitřní skartaci čj. SOAP/090-0471/2006 ze dne 29. 08. 2006 schválený čj.
SOAP/008-3247/2006 dne 18. 12. 2006), při níž byly vyřazeny účetní doklady z let 1949 –
1959, 1 deník SBČS z roku 1951, 1 kniha hotově placených příjmů a peněžních zásilek z
roku 1954 a 7 razítek z roku [1950], jejichž otisky jsou přílohou vnitřní skartace, v celkovém
rozsahu 0,40 bm. Při  inventarizaci  byl  fond přemanipulován a v současnosti  je tvořen 1
podacím protokolem, 23 úředními knihami (převážně účetními), 1 kartonem a jeho metráž
činí 0,30 bm.

Fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a inventarizaci
archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR. 

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a němčina.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

S ohledem na chybějící důležité písemnosti (zápisy ze schůzí pléna a rady, aj.) jsou
významnějšími  písemnostmi dochovanými  ve fondu písemnosti  finančního charakteru,  ze
kterých si  lze alespoň  částečně  utvořit  obraz o tehdejším hospodaření v obci.  Dochované
archiválie jsou pouhým torzem písemností vyprodukovaných MNV v Čečkovicích. Z toho
vyplývá i použití uvedeného fondu pro studium dějin obce po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Fond MNV Čečkovice uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v srpnu
2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 19. prosince 2006 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu
po současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Obecní záležitosti jednotlivých obcí 
(Čečkovice) 1945 – 1952

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Evidenční lístky členů MSK / MNV,

C – Č, 1945 – 1949

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 176 Rozpočty MNV 1958

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 102 Zápisy ze schůzí rady MNV
obcí 1953 – 1955

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy revizí MNV
obce B – C (1957 – 1961)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 603 Zprávy o volbách do MNV (1954)
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

MAV NF – místní akční výbor národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

SOkA – státní okresní archiv
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kniha evidence cizinců (Fremdenbuch) (1935) 1947 – 1949 K 1

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

2 Podací protokol 1951 – 1957 R 1

b) Spisy

3 Volby (seznamy voličů) 1954, 1956 – 1957 N 1

4 Organizace činnosti NV ( posudky na obyvatele
žijících v obci) 1957 – 1959 N 1

5 Kontrolní činnost ( zpráva o výsledku revize
provedené u MNV a návrh opatření k odstranění
závad) 1955 N 1

6 Ochrana veřejného pořádku (evidence přestupků,
trestní listy) (1937) 1946 – 1958 N 1

7 Vojenské záležitosti (abecední lístky branců,
povolanců a záložníků) [1958] N 1

8 Evidence a správa majetku (konfiskace majetku,
přehledy o hospodaření obce na zkonfiskovaném
zemědělském majetku) 1948 – 1952 N 1

9 Finanční hospodaření (rozpočty, výkazy o příjmech
a výdajích, směrnice k rozpočtům, rozpočtový výhled
do roku 1965) 1948 – 1960 N 1

10 Místní daně a poplatky 1947 – 1948 N 1

11 Výstavba (vyúčtování veřejně prospěšných staveb) 1951, 1955 N 1

12 Zemědělství (zemědělská statistika, smlouva o výrobě
zemědělských výrobků, živočišná výroba, evidence
domácích porážek) 1953 – 1958 N 1

13 Zemědělská půda (sumář evidenčních lístků, protokoly
o změnách v evidenci půdy, pozemnostní arch, odnětí
přídělu a přidělení náhradního přídělu) 1952 – 1958 N 1

14 Lesní hospodářství (obecní les v Čečkovicích, záznam
o vypracování inventarizace lesa) 1951 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jednotka

Účetní materiál

15 Hlavní kniha 1948 K 2

16 Hlavní kniha 1950 K 3

17 Hlavní kniha 1951 K 4

18 Deník 1954 K 5

19 Deník 1955 K 6

20 Deník 1957 K 7

21 Deník 1958 K 8

22 Deník 1959 – 1960 K 9

23 Kniha příjmů 1954 K 10

24 Kniha příjmů 1955 K 11

25 Kniha příjmů 1957 K 12

26 Kniha příjmů 1958 K 13

27 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 14

28 Kniha výdajů 1954 K 15

29 Kniha výdajů 1955 K 16

30 Kniha výdajů 1957 K 17

31 Kniha výdajů 1958 K 18

32 Kniha výdajů 1959 K 19

33 Kniha výdajů 1960 K 20

34 Pokladní kniha 1954 K 21

35 Pokladní kniha 1957 K 22

36 Pokladní kniha [1958] K 23
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Místní národní výbor Čečkovice

Značka archivního souboru: MNV Čečkovice

Časový rozsah: (1935) 1946 – 1960

Počet evidenčních jednotek: 25 (1 podací protokol, 1 karton, 23 úředních knih)

Počet inventárních jednotek: 36

Rozsah bm: 0,30 (0,02 podací protokol, 0,1 karton, 0,18 úřední
knihy)

Stav ke dni: 19. prosince 2006

Archivní soubor zpracoval(a): Jana Zímová

Pomůcku sestavil(a): Jana Zímová

Počet stran: 12

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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