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Úvod manipulačního seznamu druhého typu 

 

     Původcem archiválií zpřístupněných manipulačním seznamem byl Krajský národní výbor 

(dále KNV) v Plzni, resp. Západočeský krajský národní výbor v Plzni (dále ZKNV). 

     KNV v Plzni existoval v letech 1949–1960; zřízen byl zákonem o krajském zřízení č. 

280/1948 Sb. s faktickým zahájením činnosti od 1. ledna 1949 a územní působností pro nově 

ustavený Plzeňský kraj. Při změně územního členění státu a s tím související změně 

dosavadní struktury krajských národních výborů v roce 1960 vznikl ZKNV v Plzni, který 

vyvíjel činnost v letech 1960–1990; zřízen byl na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 

členění státu, zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a vládního nařízení č. 71/1960 

Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich 

orgánů. ZKNV svojí činností přímo navázal na činnost KNV v Plzni s tím, že do jeho 

pravomoci připadlo území nově zřízeného Západočeského kraje.  Při zavádění identifikačních 

čísel organizací obdržel IČO 078107. 

     Ukončení činnosti ZKNV stanovilo usnesení vlády České republiky č. 71/1990 ze dne 7. 

března 1990 na den 31. prosince 1990. Fakticky k němu došlo v listopadu 1990 nabytím 

účinnosti zákona o okresních úřadech č. 425/1990 Sb., které nastalo provedením vo leb do 

obecních zastupitelstev 23. a 24. listopadu 1990. Tehdy přestal existovat ZKNV ve své 

původní struktuře a jím dosud vyřizované agendy byly předány na nástupnické úřady. Až do 

konce srpna 1991 však působila likvidační skupina ZKNV pod názvem „Západočeský krajský 

národní výbor v likvidaci“. V rámci vymezení fondu i tuto likvidační skupinu pokládáme za 

integrální součást původce, čemuž odpovídá i základní vymezení časového rozsahu fondu léty 

1949–1991.  

     V letech 1949–1951 byl KNV umístěn v budově hotelu Slovan ve Smetanových sadech č. 

or. 1 v Plzni, v letech 1951–1952 se jeho jednotlivé složky postupně přestěhovaly na adresu 

Škroupova č. or. 18, Plzeň, kde sídlil až do konce své existence v roce 1990, resp. 1991. Na 

stejné adrese se nacházela i centrální spisovna původce. 

 

     Manipulační seznam zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti referátu III. – 

bezpečnostního a jeho následovníků. Těmito následovníky byly referát pro vnitřní věci a 

bezpečnost (1950–1951), referát pro vnitřní věci (1952–1954), odbor pro vnitřní věci (1954–

1964), odbor vnitřních věcí (1964–1990), pro záležitosti požární ochrany Krajská inspekce 

požární ochrany (1966–1986) a Krajská správa Sboru požární ochrany (1986–1990). Z odboru 

civilní obrany (1954–1957), resp. štábu civilní obrany (1957–1960) se nedochovaly žádné 

archiválie. Po volbách v listopadu 1990 dokončovala předání majetku ZKNV nově vzniklým 

okresním a jiným úřadům likvidační skupina ZKNV (1990–1991), která většinou svojí 

agendy navazovala právě na odbor vnitřních věcí.    

 

     První roky existence uvedeného referátu byly po organizační stránce pestřejší než u 

ostatních. Prvotním předpisem stanovujícím jeho úkoly bylo vládní nařízení č. 301/1948 Sb., 

o bezpečnostních referátech krajských národních výborů. To stanovilo referátu III. následující 

úkoly: chránit a posilovat lidově demokratické zřízení, zajišťovat bezpečnost provádění 

hospodářských plánů před trestnou a jinou škodlivou činností, chránit lidová práva a svobody 

zaručené ústavou, chránit bezpečnost osob a majetku, pečovat o veřejný pořádek, vést boj 

proti zločinnosti a provádět předpisy o vyhoštění, bezpečnostním dozoru, táborech nucené 

práce a správních věznicích a o umísťování osob v donucovacích pracovnách, pečovat o 

bezpečnost v silniční i ostatní dopravě, pečovat o bezpečnost a pořádek v tisku a rozhlase, 

provádět předpisy o zbraních, střelivu a výbušninách, dohlížet na zachovávání předpisů o 

používání vlajek, praporů a odznaků a o nošení a úpravě stejnokrojů, pečovat o věci civilní 

ochrany, tedy požární bezpečnost včetně hasičstva a protileteckou ochranu a zajišťovat pomoc 
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při živelných pohromách, pečovat o věci spolkové a shromažďovací, o bezpečnost ve věci 

divadel a kin, o věci výstav, představení, licencí, sbírek, věcných loterií, ztrát a nálezů, 

dohlížet na veřejně přístupné místnosti, shromaždiště a prostranství, dbát o evidenci 

obyvatelstva a předpisy o hlášení pobytu, průkazech totožnosti a cizincích, dohlížet na 

evidenci provinilců a na věci státní spolehlivosti, potírat jevy ohrožující veřejnou mravnost 

(alkoholismus, závislosti na omamných látkách, prostituce, tuláctví, žebrota, hazardní hry), 

pečovat o ochranu zvířat před týráním a spolupůsobit při obraně státu. V rámci plnění 

uvedených úkolů mohl referát vydávat obecné právní předpisy, činit nutná opatření, provádět 

správní trestní řízení a k tomuto účelu zřizovat trestní komise. Všechny tyto úkoly vykonával 

KNV nikoliv svými vlastními zaměstnanci, ale prostřednictvím příslušného krajského 

velitelství národní bezpečnosti, které, ač organizačně samostatné, bylo v této době de facto 

součástí KNV. V razítkách i hlavičkách úředních dokumentů III. referátu se paralelně používal 

název „KNV v Plzni – Krajské velitelství NB“ i „KNV v Plzni – ref. III. bezpečnostní“.   

    Uvedený organizační model se ukázal jako nepraktický a trval necelé dva roky. Vládní 

nařízení č. 48/1950 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti, rozdělilo oblast 

působnosti vnitra a národní bezpečnosti. Krajské velitelství národní bezpečnosti se tak 

vyčlenilo z KNV a nově konstituovanému referátu III. nazývanému „referát pro vnitřní věci a 

bezpečnost“ zůstala jen část dřívějších úkolů, ke kterým ovšem převzal i další od původního 

referátu I. Referát III. měl nově zajišťovat pouze ty agendy, které připadly ministerstvu vnitra. 

Šlo o ochranu před požáry včetně věcí hasičstva a protiletecké ochrany a pomoci při 

živelných pohromách, péči o věci spolků a jiných organizací a shromáždění, věci trestního 

práva a trestního řízení správního a evidence přestupků, dohled nad zachováváním předpisů o 

používání vlajek, praporů, znaků a odznaků a o úpravě a nošení stejnokrojů s výjimkou 

ozbrojených sborů, péči o místní bezpečnost (uzavírací hodina, povolování zábav, péče o 

vozovky, mosty, trhy, váhy apod.), o administrativní vojenské věci a brannou výchovu, péči o 

pořádek ve věcech divadel a kin, výstav, zábav, produkcí, licencí, sbírek, sázek a věcných 

loterií, péči o ochranu úrody a potírání polního a lesního pychu, potírání jevů ohrožujících 

mravnost, péči o ochranu zvířat před týráním, péči o válečné hroby a ztráty a nálezy. Z věcí 

zajišťovaných dříve referátem I. připadly ref. III. záležitosti státních symbolů, hraniční věci, 

jmenování soudců z lidu, věci státního občanství a čestného občanství, věci matriční, sňatkové 

a změny jména, všeobecné a zásadní věci správního řízení, sčítání lidu, péče o veřejné 

archivy, místopisné věci, věci titulů a řádů, ověřování podpisů a pečetí veřejných orgánů a 

všechny ostatní věci náležející národním výborům, které nespadají přímo jinému referátu. 

Z věcí náležejících v nejvyšší stolici ministerstvu národní bezpečnosti připadly ref. III. hlášení 

obyvatelstva, vydávání obecných právních předpisů za součinnosti příslušného velitelství 

národní bezpečnosti a věci poštovních holubů. Podrobné stanovení úkolů obsahovala vyhláška 

ministrů vnitra a národní bezpečnosti č. 448 ze 7. července 1950, o podrobnějším vymezení 

působnosti ministerstev vnitra a národní bezpečnosti (Ú. l. I. 1950, částka 102), a směrnice 

ministerstva vnitra z 11. července 1950, o novém vymezení rozsahu činnosti referátů I. a III. 

krajských a okresních národních výborů a jejich poměru k SNB (zn. 142/7-10/7-1950-I/2, 

Sbírka oběžníků pro KNV roč. II/1950, č. 51, poř. č. 771). Předání agend i zaměstnanců mezi 

KNV a SNB mělo být provedeno do 25. srpna 1950 a v dochovaných archiváliích se změna 

skutečně od září 1950 projevila.  

     Referát pro vnitřní věci a bezpečnost vykonával činnost jen do konce roku 1951. Od ledna 

1952 byl v důsledku vydání vládního nařízení č. 121/1951 Sb., o změnách v referátech 

národních výborů přetvořen v referát pro vnitřní věci. K dosavadním úkolům mu byly od ref. 

I. předány personální věci zaměstnanců včetně vedení jejich jednotné evidence (zajišťovalo je 

zprvu odd. III/1a, od května 1952 do srpna 1953 odd. III/2a, poté převedeno zpět do ref. I.), 

plánování veřejných správních služeb, volební věci, kancelářská správa, hospodářská správa a 

knihovna KNV. Podrobněji rekapituloval rozsah všech agend referátu III. výnos MV čj. I/1-
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042.3-III-K-8/4-1952 (Sbírka oběžníků pro KNV, roč. IV/1952, č. 17, poř. č. 184), který 

zároveň stanovil rozdělení referátu na oddělení III/1 správní a trestní, III/2 personální, III/3 

hospodářské a III/4 požární ochrany. Epizodickou povahu mělo začlenění důchodové agendy 

do ref. III. po jejím převedení od okresních sociálních pojišťoven v důsledku nařízení vlády č. 

25/1953 Sb. v období od května 1953 do května 1954 (zajišťovalo ji odd. III/4 po vydělení 

požární ochrany mimo referát).    

     V rámci organizačních změn po volbách do národních výborů v květnu 1954 byl referát 

pro vnitřní věci nahrazen odborem pro vnitřní věci. Pod uvedeným označením fungoval deset 

let do roku 1964, kdy byl jeho název změněn na odbor vnitřních věcí. Ten pak vydržel až do 

ukončení činnosti ZKNV v roce 1990. 

 

     Vnitřní organizace odboru se i v této době drobně měnila. Usnesení vlády č. 240 z            

1. března 1957, o zásadách vnitřní organizace odborů a správ rad národních výborů stanovilo 

rozdělení odboru pro vnitřní věci na oddělení 1. – správní, 2. – hospodářské a plánovací, 3. – 

práce a mezd a 4. – krajská inspekce požární ochrany. K tomu byla jeho součástí hlavní 

účtárna pro rozpočtovou kapitolu Vnitřní správa národního výboru. Navazující výnos MV čj. 

NV/1-750/57 (Sbírka instrukcí pro výkonné orgány národních výborů roč. 1957, částka 10, 

poř. č. 44) znovu podrobně stanovil úkoly odboru. Na úseku správy odbor zodpovídal za 

oblasti zvyšování obranyschopnosti země, dobrovolných organizací, spolků a 

shromažďovacích věcí, státního občanství, matrik, voleb, územní organizace národních 

výborů, názvů obcí, osad a ulic, péči o reemigranty a repatrianty, přestupkové věci, hlášení a 

evidenci obyvatelstva, povolávání a odvolávání soudců z lidu, veřejné sbírky, předpisy o 

užívání vlajek, praporů a státních symbolů, péče o archivy národních výborů, spisové služby 

národních výborů, místní bezpečnosti a požární ochrany a inspekce. Na úseku plánování a 

rozpočtu měl odbor na starosti komplexní zajištění rozpočtu, investic a evidence majetku 

v oblasti vnitřní správy národních výborů, tutéž oblast zpracovával odbor i po stránce účetní 

služby a evidence. Na úseku práce a mezd pak řídil personální politiku národních výborů 

v kraji a působil jako osobní úřad pro KNV a jím přímo spravovaná zařízení včetně vedení 

příslušných evidencí. Některé jednotlivé úkoly byly v dalších letech v důsledku požadované 

decentralizace činností přenášeny na nižší stupně národních výborů. Při porovnání 

s dochovanými systemizačními rozpisy odboru z let 1964 a 1973 a organizačními řády ZKNV 

z let 1977 a 1990 lze říci, že v zásadě zůstaly výše uvedené oblasti činnosti stejné až do 

ukončení činnosti ZKNV. Podstatnými změnami bylo vyčlenění agendy personální a práce a 

mezd do působnosti samostatného odboru kádrové a personální práce v období červen 1971 – 

únor 1990 a vyčlenění agendy požární ochrany a inspekce od května 1966 do samostatné 

Krajské inspekce požární ochrany. Počet oddělení tak v 70.-80. letech 20. století poklesl na 

dvě – správní a hospodářské. V souvislosti s rozvojem výpočetní techniky naopak odboru 

postupně přibývaly organizační úkoly v oblasti zavádění automatizovaných informačních 

systémů u národních výborů. Do jeho podřízenosti také patřila závodní jídelna a obslužné 

činnosti nutné pro chod úřadu (uklízečky, vrátní, topiči, řidiči, garážmistr, obsluha 

rozmnožovny, telefonní ústředny a dálnopisu).    

     Do značné míry samostatnou složku činnosti referátu III. a jeho následovníků 

představovala agenda požární ochrany a civilní ochrany. Součástí původního referátu III. byl 

od počátku Inspektorát civilní ochrany, který zahrnoval i požární složku. Od července 1951 

byla civilní ochrana nově organizována pod názvem „civilní obrana“, při KNV tak vzniklo 

oddělení civilní obrany, z jehož působení se ale nedochovaly žádné archiválie. Zároveň byly 

požární záležitosti od srpna roku 1950 podřízeny Krajskému velitelství požární ochrany, které 

bylo vytvořeno jako součást ref. III. a od roku 1952 bylo ve struktuře referátu začleněno jako 

odd. III/4 – požární ochrany. Po reorganizaci požární ochrany vládním nařízením č. 35/1953 

Sb. a č. 95/1953 Sb. bylo Krajské velitelství požární ochrany přejmenováno od 1. ledna 1954 
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na Krajskou správu státního požárního dozoru. Ta již nebyla součástí ref. III., ale samostatnou 

organizační jednotkou v rámci KNV. K další změně došlo od 1. ledna 1957, kdy byla Krajská 

správa státního požárního dozoru přetvořena na Krajskou inspekci požární ochrany (dále 

KIPO) a ta se stala přímou součástí odboru pro vnitřní věci. Uvedený stav trval do konce 

dubna 1966. Od 1. května 1966 byla KIPO usnesením 10. plenárního zasedání ZKNV ze dne 

20. dubna 1966 č. E-1 vyčleněna z odboru vnitřních věcí jako samostatná organizační složka 

KNV podřízená předsedovi KNV a ministru vnitra. Poslední změnou bylo přejmenování 

KIPO na Krajskou správu Sboru požární ochrany od 1. července 1986. Stále přitom zůstávala 

zvláštním orgánem KNV zřízeným podle § 63b zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech 

a zohledňovala přitom změny zavedené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  

     Významnou složku činnosti referátu III. a jeho následovníků představovala trestní a 

přestupková agenda. Postupem doby ji při referátu vykonávalo několik komisí, jejichž zápisy 

jsou zařazeny mezi zápisy ostatních komisí (viz archivní pomůcka č. 716 ZKNV Plzeň. 

Orgány národního výboru – zápisy ze zasedání pléna, schůzí rady a komisí), ale spisy 

konkrétních případů zůstaly uloženy mezi archiváliemi referátu. V nejstarším období od 

začátku roku 1949 do srpna 1950 vyřizoval odvolání v případech běžných přestupků přímo 

referát III., ale zároveň při něm pracovaly dvě komise zřízené podle zvláštních zákonů. První 

z nich byla trestní odvolací komise pro řízení podle malého retribučního dekretu (šlo o 

odvolací orgán proti rozhodnutím trestních nalézacích komisí ONV zřízených dekretem 

prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti; agenda 

v uvedených letech už spěla ke konci a KNV řešil hlavně nedokončené odvolací případy 

převzaté od rušeného Zemského národního výboru v Praze). Druhý typ představovala Komise 

č. 6 pro zařazování osob do táborů nucené práce se sídlem v Plzni, zřízená při KNV Plzeň 

podle zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce. Ta vyvíjela činnost od 5. ledna 1949 

do 1. srpna 1950, kdy byla zrušena trestním zákonem správním č. 88/1950 Sb. Na její činnost 

de facto navázala trestní komise zřizovaná podle § 90 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení 

správním (v případě KNV byla odvolacím orgánem ve vztahu k trestním komisím ONV). Její 

složení a činnost specifikoval prováděcí předpis vydaný ministerstvem vnitra pod č. 473/1950 

Ú. l. I. Uvedené komise prováděly trestní řízení proti „třídnímu nepříteli“ podle § 12 odst. 2 

trestního zákona správního, ve všech případech, kde měl být vysloven vedlejší trest 

propadnutí jmění nebo zákazu pobytu a o všech přestupcích, jimiž byla ohrožována výstavba 

socialismu nebo jimiž se budilo pohoršení na veřejnosti (výčet viz bod 8 písmeno c) 

prováděcího předpisu). Mohly udělovat tresty odnětí svobody v rozmezí tři měsíce až dvě 

léta, přičemž až do zrušení posledních táborů nucených prací počátkem roku 1954 byly tresty 

vykonávány v těchto táborech. Ještě i u této komise se zároveň objevují poslední případy 

odvolání podle dekretu č. 138/1945 Sb. Organizaci a činnost trestních komisí národních 

výborů výrazně upravila vyhláška MV č. 198/1954 Ú. l., která jim v návaznosti na změny 

trestního práva správního zavedené zákonem č. 102/1953 Sb. odebrala pravomoc udělovat 

tresty odnětí svobody a změnila charakter přestupků, které mohly vyřizovat. Přestupkovou 

agendu řešenou národními výbory nově upravil od 1. července 1961 zákon č. 60/1961 Sb., o 

úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Trestní komise skončily 

činnost počátkem roku 1962 a nahradily je komise pro ochranu veřejného pořádku, které 

existovaly při národních výborech až do roku 1990. Projednávání přestupků však v této době 

přešlo prakticky výhradně na jednotlivé odbory a uvedené komise, zvláště v případě krajské 

komise ochrany veřejného pořádku, měly spíše koordinační a metodickou funkci – už 

nesloužily jako odvolací orgán.  

 

     Archivní materiál výše uvedených referátů a odborů byl do archivu přebírán v období 

1957–2017 jako součást celkových přírůstků z různých odborů ZKNV vznikajících výběrem 

archiválií při periodicky probíhajících skartačních řízeních. Do roku 1990 se skartační řízení 
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konala u původce, po roce 1991 byly archiválie ZKNV přebírány od nástupnické organizace, 

jíž byl po krátké epizodě existence Okresního úřadu Plzeň-město (1990–1992 – jeho 

prostřednictvím však žádné skartační řízení nebylo provedeno) Okresní úřad Plzeň-sever a 

v případě finanční a personální agendy též Magistrát města Plzně. Archiválie zpřístupněné 

manipulačním seznamem byly do archivu převzaty v rámci přírůstků č. 8/57 z 12. prosince 

1957 (volební věci), 13/64 a 14/64 z 9. července 1964 (mj. odbor vnitřních věcí), 37/64 z 23. 

září 1964 (mj. odbor vnitřních věcí), 5/67 z 11. října 1967 (mj. odbor vnitřních věcí), 1/72 z 4. 

dubna 1972 (mj. odbor vnitřních věcí), 26/75 z 12. prosince 1975 (mj. odbor vnitřních věcí), 

11/76 z 12. listopadu 1976 (mj. odbor vnitřních věcí), 5/78 z 15. dubna 1978 (mj. odbor 

vnitřních věcí), 6/78 z 29. června 1978 (různé odbory, mj. vnitřních věcí), 4/85 z 15. května 

1985 (různé odbory, mj. vnitřních věcí), 50/90 z 20. prosince 1990 (mj. odbor vnitřních věcí), 

19-21/99 z 13. srpna 1999 (mj. odbor vnitřních věcí, KIPO), 13/2004 z 1. března 2004 (odbor 

vnitřních věcí) a již v závěru pořádacích prací č. 94/2017 z 24. října 2017 (státní občanství).        

      

     Již po převzetí prvních velkých přírůstků začalo ve Státním archivu v Plzni jejich pořádání. 

Veškeré archiválie z činnosti Krajského národního výboru v Plzni převzaté do konce roku 

1964 byly zahrnuty do prozatímního inventárního seznamu vypracovaného v tomtéž roce 

archiváři Janem Pelantem, Radoslavou Prudíkovou a Annou Froňkovou. Další etapu pořádání 

fondu provedla v roce 1983 archivářka Jaroslava Kryčová. Jí vytvořený druhý díl 

prozatímního inventárního seznamu nebyl nikdy schválen jako oficiální archivní pomůcka. 

Zahrnoval archiválie všech součástí KNV (resp. od roku 1960 ZKNV) do roku 1977; četné 

archiválie přitom zasahovaly zpětně až do roku 1949, a doplňovaly tak obsah Pelantova 

prvního dílu pomůcky. Evidenční jednotky zařazené do tohoto konceptu pomůcky byly 

číslovány v samostatné číselné řadě opět od 1. Následující přírůstky již nebyly archivně 

zpracovávány a byly uloženy v samostatné (již třetí) řadě číslované opět od 1 s doplňkovým 

označením „P“. Toto roztříštění, dále sílící badatelská potřeba a skutečnost, že se jedná o 

největší fond státního oblastního archivu, vedly k rozhodnutí o novém celkovém uspořádání 

fondu, na kterém začali od roku 2008 pracovat archiváři Miroslav Eisenhammer, Gabriela 

Hartmannová a Jitka Koželuhová. Vzhledem k novému pořádání došlo ke zrušení Pelantova 

prozatímního inventárního seznamu z roku 1964. 

 

     Při pořádání III. referátu jsme stejně jako u ostatních částí archivního souboru vycházeli ze 

schématu pro pořádání fondů krajských národních výborů vytvořeného v roce 2007 poradní 

skupinou Státního oblastního archivu v Plzni pro pořádání fondů národních výborů. Podle 

přijaté koncepce zpracování fondu postupuje pořádání podle jednotlivých organizačních 

útvarů. Vychází se z původního uspořádání KNV roku 1949, kdy byl dělen na referáty, a podle 

jim přidělených základních agend se pokračuje dále tak, jak se jednotlivé referáty vyvíjely 

v odbory (případě správy či jinak nazývané útvary). Základní přehled o celkovém pořádacím 

schématu poskytuje příloha č. 2, která zároveň slouží jako informace o organizačním vývoji 

původce. Z toho důvodu jsou v ní uvedeny i ty součásti ZKNV, z jejichž činnosti se 

nedochovaly žádné archiválie. Na takové případy je upozorněno vždy v úvodu pomůcky 

k příslušnému referátu.   

 

     Jednotlivé organizační útvary (referát, komise a odbory) jsou řazeny chronologicky. 

V souladu s přijatou koncepcí pořádání fondu je organizační hledisko nadřazeno 

manipulačnímu, tj. jednotlivé manipulace jsou vyčleněny vždy v rámci odboru. Při pořádání 

referátu III. a jeho následovníků byla s přihlédnutím k dochovanému archivnímu materiálu a 

jeho evidování a ukládání u původce zohledněna manipulační období 1949–1950, 1951–1954, 

1955–1958, 1959–1976, 1977–1987 a 1988–1990. Tato manipulační období odpovídají době 

používání následujících spisových plánů: pro období 1949–1950 Prozatímní spisový plán pro 
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vnitřní správu čj. K-662-6/11-1948-I/4, pro období 1951–1954 spisový plán vydaný 

ministerstvem vnitra dne 28. listopadu 1950 pod zn. 185/14-8/7-1950-I/6, pro období 1955–

1958 spisový plán podle výnosu ministerstva vnitra ze dne 30. září 1954 zn. NV/3-055.0-

15/9-1954. Pro období 1959–1976 platí směrnice vydaná pod č. 4/1959 Sbírky instrukcí pro 

výkonné orgány NV (čj. NV/3-10262/1958) ze 4. 1. 1959 – Ukládání a vyřazování (skartace) 

písemností u výkonných orgánů národních výborů. Pro období 1977–1990 platí směrnice z r. 

1976 (Instrukce MV ČSR ze dne 26. 3. 1976, čj. VS1-3038/76 – Skartační řád pro národní 

výbory), která byla dále rozvinuta novelizacemi z let 1983 a 1987; novela z roku 1987 

(Instrukce ministra vnitra ČSR ze dne 11. prosince 1987 čj. VS/1-11 10/675/87 – o spisové 

službě u národních výborů) se v některých případech dotkla agend uváděných 

v manipulačním seznamu, a byla proto u odboru vnitřních věcí zohledněna, přestože se u 

národních výborů často období 1977–1990 pokládá za jednu manipulaci. 

      Výjimku tvoří agenda civilní a požární ochrany z let (1947)1949–1950 zajišťovaná 

Inspektorátem civilní ochrany (součást ref. III.). Ten v uvedených letech používal vlastní 

spisovou manipulaci tvořenou podrobně rozčleněnými znaky 266 a 267, které svým obsahem 

odpovídaly těm z následujícího manipulačního období (šlo o spisový podplán pro uvedenou 

agendu vydaný ministerstvem vnitra dne 16. února 1949, zn. B-7483/173-10/2-1949-PB/6 

s platností od 15. března 1949, který tak předběhl celkovou změnu spisové manipulace více 

než o rok). Z uvedeného důvodu byl Inspektorát civilní ochrany vyčleněn v prvním 

manipulačním období jako zvláštní část ref. III. 

 

     Ve struktuře manipulačního seznamu jsme vyčlenili jako samostatný orgán na úrovni 

odboru KIPO od roku 1966 a na ni navazující Krajskou správu Sboru požární ochrany. 

V předchozích obdobích byly požární záležitosti vždy součástí referátu, resp. odboru, 

s výjimkou let 1954–1956. Z těch se však dochovalo jen několik jednotlivin, které se 

zpracovatelům jevilo praktičtější ponechat v rámci odboru, neboť je bylo možné zařadit podle 

běžného spisového plánu a vytvoření samostatného oddílu manipulačního seznamu pro 

Krajskou správu státního požárního dozoru by bylo spíše formální. Ve struktuře 

manipulačního seznamu jsme také zcela pominuli odbor civilní obrany (1954–1957) a štáb 

civilní obrany (1957–1960), protože se z jejich činnosti nedochovaly žádné archiválie. 

Naopak jsme ponechali samostatně vyčleněnou likvidační skupinu ZKNV z let 1990–1991, 

jejíž úkoly na odbor vnitřních věcí přímo navazovaly. Materiálů z její vlastní činnosti sice 

v příslušných kartonech mnoho není, ale měla pro účely uzavření a delimitace zejména 

nemovitého majetku ZKNV shromážděné doklady o jeho nemovitostech od počátku 50. let 

20. stol., které se zpracovatelům jevilo jako přehlednější nechat uložené společně než je 

uměle rozčleňovat do jednotlivých manipulací.            

      Odbory nebyly kromě výše uvedené výjimky v manipulačním seznamu děleny podrobněji 

na oddělení. Pořadové číslo bylo vždy přiděleno jedné skupině či podskupině spisového 

plánu. Základ regestu tvoří název příslušné skupiny nebo podskupiny spisového plánu, ve 

většině případů byl ještě doplněn podrobnějším popisem. Rejstříky nebyly v současné fázi 

zpracování archiválií tvořeny, s jejich vyhotovením se počítá při konečné inventarizaci, která 

bude následovat po uspořádání celého fondu formou manipulačních seznamů II. typu. 

      

     Úřední knihy a registraturní pomůcky příslušné k archiváliím referátu III. a jeho 

následovníků byly již zpracovány v samostatné archivní pomůcce (Západočeský krajský 

národní výbor Plzeň. Úřední knihy a registraturní pomůcky 1949–1991. Manipulační seznam 

druhého typu. AP č. 717, Státní oblastní archiv v Plzni 2016). 

   

     Z původních tří řad evidenčních jednotek byly při tvorbě předloženého manipulačního 

seznamu zpracovány následující kartony: z Pelantova inventárního seznamu kartony č. 328-
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343, 345-377, 380-397, 399-406; z konceptu inventárního seznamu J. Kryčové kartony č. 

1129-1227, 1230-1232, 1234-1242, 1244-1255 a 2841-2889; z řady přírůstků „P“ kartony č. P 

761-812, 816-817, 1229, 1323-1357, 1724-1731, 1737-1740, 3655-3700, 3705-3710, 3784-

3803, 3904-3922 (odbor vnitřních věcí) a P 1174-1214, 1322, 1712-1723, 3312-3328, 3821-

3838, 3887-889 (KIPO), tedy původně celkem 532 kartonů. Dále byl až v době zpracování 

převzat od Krajského úřadu Plzeňského kraje přírůstek agendy státního občanství č. přír. 

94/2017 o rozsahu 24 kartonů = 2,88 bm, který byl hned začleněn do zpracovávaného 

materiálu. Protokolem o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu přehodnocení významu 

čj. SOAP/001-1964/2017 bylo vyřazeno celkem 4,49 bm archiválií, z toho 3,39 bm 

nesplňovalo kritéria pro výběr archiválií a 1,10 bm tvořily multiplikáty. Dále bylo vyřazeno 

přibližně 3,50 bm makulatury. Čtyři kartony (0,48 bm) spisového materiálu identifikované 

jako nevlastní priora byly přeřazeny do fondu Krajský národní výbor Karlovy Vary vnitřní 

změnou č. 30/2017. K pozdějšímu zpracování bylo ze spisového materiálu vyjmuto pět nově 

identifikovaných evidenčních knih odboru vnitřních věcí a KIPO (0,04 bm), tři podací deníky 

odboru vnitřních věcí a KIPO (0,05 bm) a čtyři fotografická alba (0,12 bm). Zbylý archivní 

materiál byl nově seřazen a přebalen do celkem 454 kartonů. Celkový rozsah části fondu 

ZKNV zpřístupněné předkládanou pomůckou tedy činí 54,48 bm. Fotografie přítomné v této 

části fondu tvoří vesměs přílohy spisů, proto nejsou vydělovány jako jednotliviny. Na jejich 

umístění je upozorněno níže.  

 

        Časový rozsah archiválií zpřístupněných manipulačním seznamem je vymezen léty 

(1900)1949–1991(1994). Časové rozmezí uvedené v záhlaví podkapitol manipulačního 

seznamu u názvů organizačních součástí ZKNV označuje formální dobu trvání těchto 

organizačních součástí, nemusí se tedy přesně shodovat s časovým rozsahem vlastních 

archiválií do nich náležejících. Obdobně časový rozsah u manipulačního období označuje 

dobu platnosti příslušného spisového plánu. Občasné časové přesahy mezi manipulačními 

obdobími u časového rozsahu vlastních archiválií jsou způsobeny skutečností, že zpracovatelé 

nepovažovali za žádoucí uměle rozdělovat kontinuálně pokračující agendy, u kterých tak 

neučinil původce. Tyto manipulační časové přesahy nejsou vydělovány do závorek, aby 

nedocházelo k záměně s pravými priory a posteriory. Priora se vyskytují v první a v malé míře 

ve druhé manipulaci referátu III. a týkají se různých správních agend (kar 1, 12-15, 41, 50, 76, 

83, 106), státního občanství a matrik (kar 2-11, 120–121), táborů nucené práce (kar 16-23), 

přestupků (kar 43), odvolání podle malého retribučního dekretu (kar 33), spolkové (kar 30-31) 

a požární (kar 38-39) agendy; nejstarší založené roku 1900 jsou spolkové katastry převzaté po 

okresních úřadech. Posteriora z let 1992–1994 nacházíme u agendy likvidační komise ZKNV 

(kar 340) a týkají se dokončování její agendy těsně po jejím zániku. Jazykem většiny 

zpracovaných archiválií je čeština, ve výše uvedených priorech se v dokumentech z doby před 

rokem 1945 místy vyskytuje němčina. Fyzický stav archiválií je dobrý. Vzhledem 

k přítomnosti osobních i citlivých údajů zejména v agendě státního občanství, matričních a 

přestupkových věcech je pro ně stanovena přístupnost 2 – částečně přístupný.     

 

     Referát III obsahuje řadu významných archiválií pro studium regionálních historických 

témat. Jde v první řadě o prameny k táborům nucené práce, správnímu trestání a boji proti 

„třídnímu nepříteli“ zejména v podobě „kulaků“ (kar 52) a dalších škůdců socialistického 

hospodářství. Přikazovací výměry do TNP byly zachovány všechny (kar 16-29, 47, 74) stejně 

jako případy „malého dekretu“ č. 138/1945 Sb. (kar 33-34, 55, 89). U přestupkové agendy po 

r. 1950 byl uplatněn již při dřívějším zpracování fondu výběr podle povahy případů.  

Přestupkové věci z 50. let, které byly v jejich první polovině prakticky všechny posuzovány 

jako „činy zaměřené proti socialistickému zřízení“ a i ve druhé polovině se často týkaly 

neplnění dodávek a podobných prohřešků s možným politickým výkladem, byly ve fondu 
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zachovány ve značné úplnosti (kar 34-35, 40, 42-43, 54-57, 89, 109-117, 146-150). Naproti 

tomu po roce 1960 jde o velmi omezený výběr (kar 193, 271, 318), ve kterém byla mimo jiné 

zachována např. skupina spisů zachycujících odebírání loveckých lístků osobám označeným 

v roce 1970 za politicky nespolehlivé. Rozsáhlé správní využití vykazují spisy státního 

občanství (kar 2-11, 46-47, 71-73, 119-120, 172, 250, 307, 328). Svůj význam však mají i věci 

spolků, slučování a rozdělování obcí, organizačního fungování ZKNV i nižších stupňů 

národních výborů v kraji a požární ochrany. Nalezneme zde i rehabilitační spisy z let 1968–

1970 týkající se osob postižených po roce 1948 (kar 208-212). Matriční agenda se kromě 

všeobecných organizačních věcí týká i vydávání dokladů jednotlivcům v souvislosti 

s vystěhováním a přeshraničním stykem. Zajímavým obrazovým svědectvím doby pak jsou 

fotografie tvořící přílohy spisů z činnosti Sboru pro občanské záležitosti (kar 122-123, 174-

177, 252-255, 301), akce Z (kar 158, 219) a požární ochrany (kar 342, 351, 427).  

 

     Archiválie zpřístupněné manipulačním seznamem uspořádaly na pracovišti Klášter v letech 

2016–2017 zaměstnankyně Státního oblastního archivu v Plzni Gabriela Hartmannová a Mgr. 

Barbora Zdráhalová za pomoci Mgr. Jakuba Bartoše pod vedením Mgr. Miroslava 

Eisenhammera, Ph.D. 

 

 

V Klášteře dne 12. 6. 2018                                                             Miroslav Eisenhammer 
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Příloha č. 1  

 

Seznam zkratek 

 

Akce D akce demolic opuštěných budov v pohraničním pásmu 

Akce Z svépomocná akce zvelebování měst a obcí 

AP archivní pomůcka 

BLR Bulharská lidová republika 

bm běžný metr 

CO Civilní ochrana 

CZV celozávodní výbor 

č.  číslo 

č. j. číslo jednací 

ČNR Česká národní rada 

č. or. číslo orientační 

č. p. číslo popisné 

čs. československý 

ČSAD Československá státní automobilová doprava 

ČSD Československé státní dráhy 

ČSFR Česká a Slovenská federativní republika 

ČSLA Československá lidová armáda 

ČSPO Československý svaz požární ochrany 

ČSR Československá republika (do r. 1960), Česká socialistická 

republika (1969-1990) 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČST Československá televize 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

HDB hnědouhelné doly a briketárny 

HSPO Hlavní správa požární ochrany 

HSSPO Hlavní správa Sboru požární ochrany 

CHKO chráněná krajinná oblast 

IČO identifikační číslo organizace 

IPCHO individuální prostředky protichemické ochrany 

JNV jednotný národní výbor 

JZD jednotné zemědělské družstvo 

kar karton 

KIPO krajská inspekce požární ochrany 

KLDR Korejská lidově demokratická republika 

KNV krajský národní výbor 

KPŠ krajská politická škola 

KSČ Komunistická strana Československa 

KSSPO krajská správa Sboru požární ochrany 

k. ú. katastrální území 

KÚNZ Krajský ústav národního zdraví 

KV krajský výbor 

KVNB krajské velitelství národní bezpečnosti 

MěNV městský národní výbor 

MHD městská hromadná doprava 

MHJ místní hasičská jednota 
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mj. mimo jiné 

MNV místní národní výbor 

MUDr. doktor všeobecného lékařství 

MV ministerstvo vnitra 

MVŽP ministerstvo vnitra a životního prostředí 

nám. náměstí 

NB národní bezpečnost 

NDR Německá demokratická republika 

NF Národní fronta 

n. p. národní podnik 

NSR Německá spolková republika 

NVmP Národní výbor města Plzně 

NVÚ nápravně výchovný ústav 

o. p. oborový podnik 

ObvNV obvodní národní výbor 

OIPO okresní inspekce požární ochrany 

ONP okresní nemocenská pojišťovna 

ONV okresní národní výbor 

OSSPO okresní správa Sboru požární ochrany 

PB požární bezpečnost 

PLR Polská lidová republika 

PO požární ochrana 

poř. č.  pořadové číslo 

PS VB Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti 

ref. referát 

roč. ročník 

ROH Revoluční odborové hnutí 

Sb. sbírka (zákonů) 

SČSP Svaz československo-sovětského přátelství 

SNB Sbor národní bezpečnosti 

SOS Stráž obrany státu 

SOŠ střední odborná škola 

SPO Sbor požární ochrany 

SRN Spolková republika Německo 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

stol. století 

Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou 

TJ tělovýchovná jednota 

TNP tábor nucené práce 

Ú. l. Úřední list 

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VB Veřejná bezpečnost 

vnitř vnitřní (věci) (signatura spisového plánu)  

VÚM výchovný ústav mládeže 

ZKNV Západočeský krajský národní výbor 

zn. značka 

ZNV zemský národní výbor 

ZO SSM základní organizace Socialistického svazu mládeže 

ZV závodní výbor 

ŽBC Železárny Bílá Cerkev 



 

                                                                                                                                  

13 

 

Příloha č. 2 

 

Celkové pořádací schéma fondu ZKNV Plzeň 

 

Orgány národního výboru:  

     Zápisy ze zasedání pléna  

     Zápisy ze schůzí rady  

     Zápisy ze schůzí komisí  

  

Úřad národního výboru:  

     Úřední knihy  

     Registraturní pomůcky  

     Spisy  

          Sekretariát předsedy a k němu náležející orgány KNV  

          Předseda 1955–1990 

          Místopředsedové 1954–1990 

          Tajemník (+ likvidátor ZKNV) 1977–1991 

          Zvláštní oddělení 1949–1990 

  

          I. referát – pro všeobecné vnitřní věci – a jeho následovníci  

          I. referát – pro všeobecné vnitřní věci  1949–1951 

          Referát pro organizaci činnosti lidové správy 1951–1954 

          Odbor organizační a kontrolní  1954–1958 

          Odbor pro věci církevní  1954–1958 

          Odbor kádrový  1954–1958 

          Odbor organizační  1958–1991 

          Odbor kontrolní  1958–1967 

          Komise lidové kontroly 1968–1971 

          Výbor lidové kontroly  1972–1990 

          Odbor kádrové a personální práce  1970–1991 

  

          II. referát – plánovací – a jeho následovníci  

          II. referát – plánovací 1949–1952 

          Krajská plánovací komise  1952–1960 

          Odbor plánovací  1960–1989 

          Odbor oblastního plánování  1965–1989 

          Odbor plánování a oblastního rozvoje 1989–1990 

  

          III. referát – bezpečnostní – a jeho následovníci  

          III. referát – bezpečnostní  1949–1950 

          Referát pro vnitřní věci a bezpečnost  1950–1951 

          Referát pro vnitřní věci 1952–1954 

          Odbor pro vnitřní věci  1954–1964 

          Odbor vnitřních věcí 1964–1990 

          Likvidační skupina  1990–1991 

          Odbor civilní obrany  1954–1957 

          Štáb civilní obrany 1957–1960 

          Krajská inspekce požární ochrany  1966–1986 

          Krajská správa Sboru požární ochrany  1986–1990 
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         IV. referát – pro školství, osvětu a tělesnou výchovu – a jeho 

následovníci 

 

         IV. referát – pro školství, osvětu a tělesnou výchovu  1949–1954 

         Odbor školský  1954–1957 

         Odbor kultury  1954–1957 

         Odbor školství a kultury  1957–1968 

         Odbor školství  1968–1989 

         Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1989–1990 

         Odbor kultury 1968–1990 

  

          V. referát – práce a sociální péče – a jeho následovníci  

          V. referát – práce a sociální péče  1949–1951 

          Referát pracovních sil 1951–1954 

          Odbor pracovních sil  1954–1958 

          Odbor sociálního zabezpečení  1954–1958 

          Odbor pracovních sil a sociálního zabezpečení  1958–1960 

          Odbor pracovních sil  1960–1971 

          Odbor sociálního zabezpečení  1960–1971 

          Odbor sociálních věcí a pracovních sil  1971–1989 

  

          VI. referát – zdravotní – a jeho následovníci  

          VI. referát – zdravotní 1949–1954 

          Odbor zdravotnický  1954–1958 

          Odbor zdravotnictví 1958–1960 

          Odbor zdravotní  1960–1964 

          Odbor zdravotnictví 1964–1989 

          Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 1989–1990 

  

          VII. referát – finanční – a jeho následovníci  

          VII. referát – finanční 1949–1954 

          Odbor finanční  1954–1989 

          Odbor státních financí 1968–1970 

          Odbor financí a cen 1989–1990 

  

          VIII. referát – hospodářský – a jeho následovníci  

          VIII. referát – hospodářský  1949–1954 

          Odbor dopravní  1954–1956 

          Správa dopravy 1957–1958 

          Odbor průmyslový 1954–1958 

          Správa pro místní hospodářství (od 1957 správa místního 

hospodářství) 

1954–1957 

          Správa pro lesy a dřevařský průmysl  1954–1956 

          Odbor místního hospodářství a dopravy  1958–1960 

          Odbor průmyslový  1960–1971 

          Odbor místního hospodářství  1971–1989 

          Odbor dopravní  1960–1964 

          Odbor dopravy 1964–1989 

          Odbor dopravy a místního hospodářství 1989–1991 
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          IX. referát – zemědělský – a jeho následovníci  

          IX. referát – zemědělský 1949–1954 

          Správa zemědělská 1954–1956 

          Správa zemědělství a lesního hospodářství 1957–1958 

          Odbor výkupu zemědělských výrobků 1957–1958 

          Odbor výkupu 1958–1959 

          Odbor zemědělství a lesního hospodářství 1958–1959 

          Odbor zemědělství 1960–1964 

          Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví 1964–1971 

          Odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství 1971–1976 

          Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 1976–1989 

          Odbor vodního a lesního hospodářství, zemědělství a životního 

prostředí 

1989–1990 

          Odbor životního prostředí 1990 

  

          X. referát – pro vnitřní obchod a výživu – a jeho následovníci  

          X. referát – pro vnitřní obchod a výživu 1949–1951 

          Referát pro vnitřní obchod 1951–1954 

          Odbor pro obchod  1954–1956 

          Správa obchodu 1957–1958 

          Odbor obchodu 1958–1960 

          Odbor pro obchod 1960–1964 

          Odbor obchodu 1964–1971 

          Odbor obchodu a cestovního ruchu 1971–1990 

  

          XI. referát – technický – a jeho následovníci  

          XI. referát – technický 1949–1952 

          Referát pro výstavbu 1953–1954 

          Odbor pro výstavbu 1954–1958 

          Odbor pro vodní hospodářství   1954–1957 

          Odbor vodního hospodářství  1957–1958 

          Odbor výstavby a vodního hospodářství  1958–1960 

          Odbor pro vodní hospodářství a energetiku  1960–1964 

          Odbor výstavby  1960–1971 

          Odbor výstavby a územního plánování  1971–1981 

          Odbor výstavby  1981–1990 

          Odbor územního plánování  1981–1990 

  

          Samostatné složky:  

          Státní arbitráž při KNV 1950–1962 

          Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport 1952–1956 

          Správa ministerstva spravedlnosti při KNV 1954 

  

     Mapy  

     Fotoalba  

     Tisky  
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  III.1. Referát bezpečnostní (1949–1950)   

  Manipulace 1949–1950   

1 101 Všeobecné věci – územní organizace 

veřejné správy (územní změny obcí, 

slučování a rozlučování obcí – 

oběžníky) 

(1946)1949 kar 1 

 

2 118 Státní správa – archivy (vybudování 

krajského archivu – stanovení částky 

v rozpočtu KNV) 

1949 kar 1 

3 129 Soudy – různé (zproštění a odvolání 

z funkce soudce z lidu) 

1949 kar 1 

4 161 Okresy – území, hranice (přizpůsobení 

okresních a krajských hranic vojenským 

újezdům – vojenský újezd Brdy, 

povolení vstupu do pohraničního 

pásma, porušení státní hranice mezi 

ČSR a Německem) 

1949–1950 kar 1 

5 172 Obce – území, hranice (mj. změny 

obecních hranic, slučování a 

rozlučování obcí) 

(1945)1949–

1951 

kar 1 

6 181 Umístění úřadů (zaplacení nájemného 

za místnosti v hotelu Rossia v Plzni, 

odvolání proti činžovní dani, nájemné 

z úředních místností Národního 

pozemkového fondu) 

1949–1950 kar 1 

7 185 Organizace úřadů – spisová manipulace 

(instrukce pro manipulaci tajných spisů) 

1949 kar 1 

8 200 Vnitřní správa – všeobecné věci (zřízení 

odborné knihovny u KNV Plzeň) 

1949 kar 1 

9 215 Ústavní věci – národnost, státní a 

národní spolehlivost (odvolání proti 

rozhodnutí – řazeno abecedně A – Ž) 

1949–1950 kar 1 

10 216 Ústavní věci – státní občanství 

(všeobecně mj. vydávání 

vystěhovaleckých pasů, údaje o 

podaných žádostech o vrácení 

československého státního občanství, 

počty Němců v obcích podle okresů) 

1949–1950 kar 2 

10 216  Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně A – B) 

(1945)1949–

1951 

kar 2 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

(1946)1949–

1950 

kar 3 
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osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně C – H) 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně CH – Kň) 

(1945)1949–

1950 

kar 4 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně Ko – La) 

(1947)1949–

1950 

kar 5 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně Le – M) 

(1945)1949–

1950 

kar 6 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně N – P) 

(1945)1949–

1950 

kar 7 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně R – Sp) 

(1946)1949–

1950 

kar 8 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně St – To) 

(1948)1949–

1950 

kar 9 

10 216 Ústavní věci – státní občanství (vrácení 

československého státního občanství, 

osvědčení o národní spolehlivosti – 

jednotlivci – řazeno abecedně Tr – Ž) 

(1945)1949–

1950 

kar 10 

10 216 Ústavní věci – státní občanství 

(seznamy osob maďarské národnosti, 

seznamy osob žádajících o vrácení 

československého státního občanství, 

seznamy žádostí o vrácení 

československého státního občanství 

obyvatel starobince pro Němce 

v Mirošově, seznam bezdomovců 

v Plzni, seznam osob, kterým bylo 

vráceno československé státní 

občanství, seznam reemigrantů 

zdržujících se v okrese Stod, seznam 

Němců, kteří nepodali žádost o vrácení 

československého státního občanství) 

(1948)1949–

1950 

kar 11 

10 216 Ústavní věci – státní občanství 

(propuštění jednotlivců ze státního 

1949–1950 kar 11 
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svazku Československé republiky, 

vyhoštění, vysídlení – abecedně A – V) 

11 221 Správní věci – sčítání lidu, bytů, domů 

(mj. seznamy a školení sčítacích 

komisařů, přípravné práce na území 

vojenských výcvikových prostorů) 

1949–1950 kar 12 

12 223 Správní věci – škody válečné (přihlášky 

válečných škod a škod způsobených 

mimořádnými poměry, revize 

vyplacených záloh na náhradu 

válečných škod – seznamy, přehledy) 

(1945)1949–

1951 

kar 12 

12 223 Správní věci – škody válečné (revize 

vyplacených záloh na náhradu 

válečných škod – jednotlivci abecedně 

A – Ž) 

1950–1951 kar 13 

13 225 Správní věci – tituly, vyznamenání, řády 

(návrhy na udělení pamětního odznaku 

druhého národního odboje, seznam 

osob, kterým byl udělen odznak 

druhého národního odboje) 

(1947)1949–

1950 

kar 13 

13 225 Správní věci – tituly, vyznamenání, řády 

(návrhy na udělení pamětního odznaku 

druhého národního odboje – podle 

okresů) 

(1947)1949 kar 14 

14 230 Národní bezpečnost – všeobecné věci 

(seznam zaměstnanců správní služby 

ředitelství národní bezpečnosti, seznam 

bývalých československých příslušníků, 

kteří se přihlásili k pobytu u německého 

velvyslanectví v Buenos Aires jako 

Němci, poplatky za inspekční služby 

zaměstnanců správy národní 

bezpečnosti a příslušníků SNB) 

(1948)1949 kar 15 

15 239 Národní bezpečnost – různé 

(propachtování honiteb a rybolovů 

v pohraničním a v opevněném pásmu) 

1949–1950 kar 15 

16 240 Vnitřní bezpečnost – všeobecné věci 

(zbourání obce Grafenried) 

1949 kar 15 

17 242 Vnitřní bezpečnost – pátrání, šetření 

(mj. ilegální přechody hranic, 

oznámení, udání, hlášení o zatčení, 

stížnosti) 

1949–1950 kar 15 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(všeobecně – mj. stanovení 

(1948)1949–

1950 

kar 15 
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potravinových náležitostí pro 

neproduktivní příslušníky TNP a výše 

nákladů na jejich stravování, směrnice 

k provedení zákona č. 247/1948 Sb. o 

táborech nucené práce, pokyny 

k zařazování osob do TNP, pokyny pro 

odvolací řízení, dovolená, propustky a 

návštěvy rodinných příslušníků osobám 

zařazeným v TNP, propouštění 

chovanců z TNP, reorganizace TNP, 

stravování chovanců TNP, pokyny 

k provádění mravně-politické a 

osvětové výchovy v TNP, dodatek 

k prozatímnímu ústavnímu řádu TNP, 

statistická data o osobách zařazených do 

TNP) 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(obecně, mj. seznamy propuštěných a 

přijatých chovanců do TNP, hlášení o 

útěcích z TNP) 

(1948)1949– 

1950 

kar 16 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně A – B) 

1949–1950 kar 16 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně C – F) 

(1948)1949–

1951 

kar 17 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně G – H) 

(1948)1949–

1951 

kar 18 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně J – K) 

(1948)1949–

1953 

kar 19 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně K) 

 

1949–1953 kar 20 
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18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně L – M) 

(1948)1949–

1952 

kar 21 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně N – P) 

(1948)1949–

1953 

kar 22 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1949, řazeno 

abecedně R – Z) 

(1948)1949–

1953 

kar 23 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně A – B)  

1950–1951 kar 23 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně C – H) 

1950–1952 kar 24 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně CH – K) 

1950–1952 kar 25 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně L – N) 

1950–1951 kar 26 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně O – R) 

1949–1951 kar 27 

18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně Ř – Š) 

 

1949–1953 kar 28 
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18 246 Vnitřní bezpečnost – omezení osobní, 

donucovací pracovny, pracovní tábory 

(jednotlivé výměry o zařazení do TNP – 

rozhodnutí z roku 1950, řazeno 

abecedně T – Ž) 

1949–1953 kar 29 

19 258 Požární policie – věci dopravní 

bezpečnosti (mj. připomínky 

k hromadné dopravě osob na nákladních 

motorových vozidlech, celostátní akce 

Týden dopravní bezpečnosti, 

připomínky k zákonu o provozu na 

veřejných silnicích, soustředění 

dopravní agendy u hospodářských 

referátů národních výborů) 

1949–1950 kar 30 

20 263 Správní policie – hlášení pobytu (mj. 

směrnice k provedení zákona č. 52/1949 

Sb. o hlášení obyvatelstva a o 

povolování pobytu cizincům, 

ohlašovací předpisy, jednorázové 

hlášení trvalého pobytu občanů) 

1949–1950 kar 30 

21 267 Správní policie – spolky, slavnosti, 

taneční zábavy, produkční licence 

(spolkový katastr politických okresů 

Blatná – Kralovice) 

(1900)1949–

1950 

kar 30 

21 267 Správní policie – spolky, slavnosti, 

taneční zábavy, produkční licence 

(spolkový katastr politických okresů 

Plzeň – Tachov) 

(1900)1949–

1950 

kar 31 

21 267 Správní policie – spolky, slavnosti, 

taneční zábavy, produkční licence (mj. 

změny výkonu dohledu na spolky, 

veřejná shromáždění a veřejné sbírky po 

přijetí nové ústavy, nedovolená 

pojišťovací činnost spolků, pokyny 

k provádění zákona o právu 

spolčovacím, spolky povolené KNV – 

KVNB v Plzni, utvoření, změny stanov 

a zánik spolků podle okresů) 

1949–1950 kar 32 

21 267 Správní policie – spolky, slavnosti, 

taneční zábavy, produkční licence (mj. 

udělování, prodlužování a provozování 

produkčních licencí, sbírky, loterie, 

pokyny k povolování církevních 

slavností, poutí, procesí nebo průvodů, 

seznam spolků zabývajících se 

vědeckou činností, vznik, zánik a 

změny stanov spolků) 

1949–1950 kar 33 
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22 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(mj. provinění proti národní cti – 

hlášení neskončených případů, osnova 

trestního zákona správního, evidence 

trestů uložených za přestupky – vedení 

evidence, zatímní předpis o evidenci 

trestních případů správních, vysvětlivky 

k novému trestnímu právu správnímu) 

1949–1950 kar 33 

22 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(trestní odvolací komise – jednotlivá 

odvolání převzatá k dokončení po ZNV 

v Praze – řazeno abecedně A – W) 

(1946)1949–

1951 

kar 33 

22 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(trestní odvolací komise – členové 

komise a jejich jmenování, seznamy 

spisů v trestní věci provinění proti 

národní cti, jednotlivá odvolání 

v případech provinění proti národní cti 

podle dekretu č. 138/1945 Sb. – řazeno 

abecedně A – Ž)  

1949–1950 kar 34 

22 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – CH) 

1949–1950 kar 34 

22 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně I – Ž) 

1949–1950 kar 35 

23 269 Správní policie – různé (mj. vylučování 

informačních zpráv velvyslanectví 

Jugoslávie z poštovní dopravy, zabavení 

tuzemských neperiodických tiskopisů, 

směrnice pro povolovací řízení pro 

tiskoviny, směrnice pro zpravodajství o 

prvním pětiletém hospodářském plánu 

rozvoje Československé republiky) 

1949–1950 kar 35 

24 272 Osobní a soudní věci – sňatky, rozvody, 

rozluky (svatební proslovy) 

1949–1950 kar 35 

25 275 Osobní a soudní věci – vedení matrik 

(mj. zkoušky matrikářů, zřízení a 

vybavení sňatkových síní v matričních 

obvodech, seznamy matrikářů a jejich 

zástupců, seznamy navrhovaných 

matričních obvodů a jejich sídel podle 

okresů) 

 

1949–1950 kar 36 
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25 275 Osobní a soudní věci – vedení matrik 

(mj. vyhlášky ONV o matričních 

obvodech, změny v matričních 

obvodech, seznamy obvodů a obcí 

okresů, rozpočty na vybavení obřadních 

síní u MNV, ustanovení a obměny 

okresních matrikářů, porady matrikářů) 

1949–1950 kar 37 

25 275 Osobní a soudní věci – vedení matrik 

(mj. hlášení o průběhu školení 

matrikářů a příprav k vytvoření 

obřadních síní, kontroly matriční 

agendy v okresech, hlášení farních 

úřadů a jejich obvodů v okresech, 

výkazy o uložení, počtu a stavu 

církevních matrik v okresech) 

1949–1950 kar 38 

26 562 Konfiskace majetku – prohlášení 

konfiskace 

1949 kar 38 

27 573 Osídlení – přesun a odsun obyvatelstva 

(likvidace funkcí oblastních zmocněnců 

ministerstva vnitra pro odsun Němců, 

odsuny Němců – hlášení z ONV, 

dodatečný transport Němců do 

sovětského pásma) 

1949 kar 38 

28 816 Státní finance – daně, dávky a poplatky 

(pokyny k vyúčtování a roční bilanci za 

rok 1949, směrnice pro vybírání a 

účtování dávek za úřední úkony) 

1950 kar 38 

   

III.1.1 Inspektorát civilní ochrany 

(1949-1950) 

  

  Manipulace 1949–1950   

29 266/00 Základní organizace CO – všeobecně 

(organizační plán, pohotovostní plán, 

informace o CO) (mj. reorganizace 

služby CO, organizace služby civilní 

ochrany v Plzeňském kraji a úkoly 

krajského inspektora civilní ochrany) 

1949 kar 38 

30 266/04 Základní organizace CO – krajské 

inspektoráty (všeobecně, jednotlivě, 

program a zprávy o činnosti) (mj. 

zprávy o činnosti a požárech, program 

činnosti krajského inspektora, program 

dohlídek a prohlídek u podniků a úřadů) 

1949–1950 kar 38 

31 266/06 Základní organizace CO – zřízení 

místních velitelství CO (návrhy na 

jmenování místních velitelů CO) 

1949–1950 kar 38 
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32 266/07 Základní organizace CO – učiliště 

(všeobecně, jednotlivě) (kurs pro výcvik 

instruktorů obecních a závodních 

hasičských sborů) 

1949 kar 38 

33 266/35 Organizace PB – hasičstvo obecní, 

závodní (jednotlivě a z povolání, 

dobrovolné, povinné, smíšené) (mj. 

seznam hasičských sborů z povolání, 

přehled výzbroje a výstroje hasičstva 

obecního a závodního, přehled 

dobrovolných hasičských sborů 

v obvodu JNV Plzeň) 

(1948)1949–

1950 

kar 38 

34 266/36 Organizace PB – organizace požární 

bezpečnosti od 5. 5. 1945 – 31. 12. 

1948 (reorganizace požární bezpečnosti 

a protiletecké ochrany – zřízení služby 

civilní ochrany) 

(1947–1948) kar 38 

35 266/40 Právní normy – všeobecné věci (mj. 

zákon o požární a dopravní bezpečnosti, 

vyhláška ministerstva vnitra o ochraně 

před požáry) 

1950 kar 38 

36 266/51 Výcvik CO – naše kurzy (všeobecně, 

jednotlivě, přednášky v kurzech) (mj. 

povolání příslušníků SNB do kurzu 

zvláštních bojových prostředků, do 

kurzu spojovacího, do kurzu ženijního, 

zřízení kurzu civilní ochrany) 

(1948)1949–

1950 

kar 38 

37 266/57 Výcvik CO – výcvik československého 

hasičstva (všeobecný, branný, osvětový 

atd.) (mj. kurz nového cvičebního řádu, 

školení strojníků) 

(1948)1949–

1950 

kar 38 

38 266/59 Výcvik CO – různé (požární výcvik 

vojenských osob, vyučování na školách 

o požární ochraně, kurzy ministerstva 

průmyslu (školení o požární 

bezpečnosti předsedů MNV) 

1950 kar 38 

39 266/70 Věci propagační – všeobecně 

(propagace požární bezpečnosti) 

1949 kar 38 

40 266/78 Věci propagační – ostatní propagační 

prostředky (propagace požární 

bezpečnosti – letáky, objednávky 

gramofonových desek s protipožárními 

hesly) 

1949–1950 kar 38 

41 266/82 Dohlídky – okresní inspektoráty 

(jednotlivě) (dohlídky na požární 

bezpečnost v okresech) 

1949–1950 kar 38 
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42 266/97 Různé – věci týkající se oddělení 

(jednotlivě: umístění, kancelářské 

zařízení, kancelářské stroje, 

zaměstnanci jednotlivě, působnost, 

rozvrh práce) (soupisy inventářů 

požární ochrany jednotlivých okresů) 

1949–1950 kar 38 

43 266/98 Různé – spisový plán, vzor referátníků, 

zkoušky, protokoly o převzetí (spisový 

podplán Civilní ochrana) 

 1949 kar 38 

44 266/99 Různé – sbor pro úrazovou zábranu, 

Svaz brannosti, SOS, žádosti a oběžníky 

(mj. oběžníky z oboru požární 

bezpečnosti, distribuce Hasičských 

rozhledů) 

1949–1950 kar 38 

45 267/00 Věci osobní – všeobecné věci 

(systemizace) (mj. nástup služby 

inspektorů CO, výkonnostní odměny, 

příspěvky na stejnokroj, návrh 

početních stavů inspektorátů CO) 

(1948)1949 kar 39 

46 267/01 Věci osobní – krajské inspektoráty 

(zřízení osobní kartotéky u oddělení 

CO) 

1949–1950 kar 39 

47 267/02 Věci osobní – okresní inspektoráty 

(porada u ONV Stříbro) 

1949 kar 39 

48 267/08 Věci osobní – osobní jednotlivci (mj. 

seznam okresních inspektorů CO, 

přidělení požárních inspektorů okresům, 

seznam příslušníků služby CO 

přidělených Plzeňskému kraji, přidělení 

příslušníků SNB ke službě CO) 

(1948)1949–

1950 

kar 39 

49 267/09 Věci osobní – různé (průkazy pro 

inspektory, legitimace pro civilní 

inženýry) (mj. povinná tělesná výchova 

zaměstnanců CO, objednávka 

cvičebních úborů pro zaměstnance CO, 

přezkoušení řidičů služebních 

motorových vozidel) 

1949 kar 39 

50 267/10 Věcné prostředky PO – všeobecné věci 

(zajištění prostředků PO za branné 

pohotovosti státu) (zřízení krajských 

inspektorátů CO v Plzni, Olomouci a 

Ostravě) 

(1948) kar 39 

51 267/12 Věcné prostředky PO – stavební 

zařízení a materiál (všeobecně, úkryty, 

vodní nádrže, záchranné stanice, 

asanační stanice atd. dle míst) 

1949 kar 39 
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(ochranná opatření požární ochrany 

v novostavbách, garážích, jídelnách, 

průmyslových výrobnách) 

52 267/17 Věcné prostředky PO – automobilový 

materiál, pohonné látky (přehledy jízd a 

spotřeby služebních vozidel) 

1950 kar 39 

53 267/19 Věcné prostředky PO – různé 

(normalizace a typizace zařízení PO) 

(soupis materiálu ve skladištích CO) 

1949 kar 39 

54 267/21 Věcné prostředky PB – plánování 

výroby, normalizace a typizace, výrobci 

(jednotlivě), obhospodařování kovů 

(plánování nejdůležitějších potřeb 

požární bezpečnosti, rozdělení 

motorových stříkaček z výroby 

okresům) 

1950 kar 39 

55 267/23 Věcné prostředky PB – výzbroj a 

výstroj, stejnokroj (zajištění hasičské 

výzbroje v obcích vylidněných nebo 

nepatrně osídlených) 

1950 kar 39 

56 267/25 Věcné prostředky PB – hasicí stříkačky 

a hasicí přístroje (mj. prohlídky hasicích 

přístrojů, seznam typizovaných a 

netypizovaných automobilových 

stříkaček schopných provozu, závady na 

hasicích přístrojích) 

(1948)1949–

1950 

kar 39 

57 267/26 Věcné prostředky PB – hasicí nářadí, 

hadice, armatury, osvětlovací 

prostředky, poplachové zařízení 

(jednotlivě) (objednávka a úhrada 

hadice pro MNV Všeruby) 

1949 kar 39 

58 267/27 Věcné prostředky PB – pohonné látky 

(přidělování pohonných hmot 

hasičským sborům) 

1949 kar 39 

59 267/28 Věcné prostředky PB – stavby zbrojnic, 

vodní zdroje (státní vodohospodářský 

plán, stavby hasičských zbrojnic) 

1949–1950 kar 39 

60 267/29 Věcné prostředky PB – různé, 

elektrotechnický matriál, novinky, 

patenty (zápis o přezkoušení 

elektrického zařízení pivovaru Bělá nad 

Radbuzou, žádosti o elektrický materiál, 

odpovědnost za odstranění vadné 

instalace elektrického zařízení) 

 

1949 kar 39 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

27 

 

61 267/30 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

povodně – všeobecně (mj. opatření ke 

zvýšení požární bezpečnosti 

v průmyslových a živnostenských 

závodech, příděl stavebních hmot na 

odstraňování požárně bezpečnostních 

stavebních závad) 

(1948)1949 kar 39 

62 267/32 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

požární komise, požární prohlídky 

(výkazy o činnosti místních požárních 

komisí, hlášení požárních prohlídek 

místních požárních komisí) 

1949–1951 kar 39 

63 267/33 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

povodně – noční hlídači, ponocní 

(začlenění osob se sníženou pracovní 

schopností na místa nočních hlídačů a 

vrátných v průmyslových podnicích, 

požárně bezpečnostní závady při 

střežení závodů) 

1949–1950 kar 39 

64 267/34 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

povodně – požární hlídky, kina, žně (mj. 

zřizování stráže proti ohni, zajištění žní 

proti požárům – spolupráce se složkami 

VB) 

(1948)1949–

1950 

kar 39 

65 267/38 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

povodně – povodně (povodňová služba 

– hlášení stavu vody na řekách, 

připomínky k směrnici o povodňové 

službě, předpisy o návěštní a 

předpovědní povodňové službě) 

1949–1950 kar 39 

66 267/39 Požáry a všeobecná opatření proti nim – 

povodně – různé (používání sirén v PB, 

schvalování provozoven) (užívání 

poplachových sirén při požáru, 

katastrofálních nehodách a v továrnách) 

1949 kar 39 

67 267/55 Opatření proti požárům v oboru 

ministerstva výživy a zemědělství – 

mlékárny, výkrmny, konzervárny 

(požární bezpečnost velkovýkrmen 

v okresech – provádění prohlídek) 

1949 kar 39 

68 267/58 Opatření proti požárům v oboru 

ministerstva výživy a zemědělství – 

ochrana žní (ochrana žní – požárně 

bezpečnostní opatření, opatření proti 

sabotážím, preventivní požární opatření 

v zemědělských objektech) 

(1948)1949–

1950 

kar 39 
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69 267/61 Opatření proti požárům v různých 

budovách a v dopravě (požárně 

bezpečnostní závady ve Státní 

traktorové stanici v Boru u Tachova, 

závada v ukládání popele v Třemošné – 

Orlíku) 

1949 kar 39 

70 267/65 Opatření proti požárům v různých 

budovách a v dopravě – letiště (požární 

bezpečnost na letištích) 

1949 kar 39 

71 267/70 Věci rozpočtové – všeobecně (plán 

potřeb pro požární bezpečnost v kraji) 

(1948)1949 kar 39 

72 267/76 Věci rozpočtové – jiné vnitřní zařízení 

(zařízení – nábytek pro účely CO) 

1949 kar 39 

   

III.2. Referát pro vnitřní věci a 

bezpečnost (1950–1951) 

  

  Manipulace 1949–1950   

73 267 Správní policie – spolky, slavnosti, 

taneční zábavy, produkční licence 

(kontroly spolkové agendy, revize 

spolků zapsaných ve spolkových 

katastrech) 

1950 kar 40 

74 268 Správní policie – správní řízení trestní 

(mj. odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – Z, zřízení trestních komisí 

při ONV a kontrola jejich činnosti, 

zprávy o činnosti okresních trestních 

komisí a trestní komise KNV, nové 

trestní právo správní – převzetí trestních 

případů od soudu, školení o novém 

trestním právu správním, úkoly KNV a 

ONV v oboru trestní agendy, směrnice o 

nárocích svědků a znalců v trestním 

řízení správním, trestní právo správní – 

zákaz pobytu) 

1950 kar 40 

75 275 Osobní a soudní věci – vedení matrik 

(mj. seznam matrikářů a jejich zástupců 

v okresech, změny matričních obvodů, 

seznam matričních obvodů) 

1950 kar 41 

76 278 Ostatní věci trestní (počty vězňů 

odpykávajících si tresty za správní 

delikty – podle okresů) 

1950 kar 41 

77 280 Národní obrana – všeobecné věci 

(vyhlášky k odvodům branců, odklizení 

1950 kar 41 
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trosek objektů určených ke zbourání 

v pohraničním pásmu) 

78 281 Národní obrana – branná povinnost, 

evidence branců a vojenských osob 

(žádosti branců o zařazení do náhradní 

služby, změny územní organizace 

správního okresu Hořovice – 

přizpůsobení odvodních seznamů) 

1950 kar 41 

79 428 Sociálně zdravotní péče – boj proti 

chorobám (zvýšený dozor nad 

potíráním alkoholismu a jiných 

nežádoucích jevů) 

1950 kar 41 

   

Manipulace 1951–1954 

  

80 045.1 Veřejná správa – územní organizace – 

území, slučování a rozlučování obcí a 

katastrálních území (změna obecních 

hranic obce Močerady a Osvračín, 

sloučení obcí, změny hranic krajů a 

okresů uvnitř Plzeňského kraje) 

(1947)1949–

1951 

kar 41 

81 045.3 Veřejná správa – územní organizace – 

matriční obvody (návrh na zrušení 

matričního obvodu v České Kubici, 

seznamy farních úřadů a matričních 

obvodů v okresech) 

1951 kar 41 

82 048.1 Veřejná správa – dohled na úřady a 

orgány veřejné správy – podávání zpráv 

k účelům dohledu (placení a účtování 

pokut uložených v trestním řízení 

správním) 

1951 kar 41 

83 063 Organizace soudnictví – osoby 

v soudnictví (jmenování, zproštění, 

odvolání z funkce soudce z lidu) 

1951 kar 41 

84 070.3 Trestní právo správní a přestupky – 

směrnice, výklady zákona (směrnice 

k provedení předpisu o zákazu pobytu, 

výklad k § 31 o promlčení přestupku) 

1951 kar 41 

85 070.4 Trestní právo správní a přestupky – 

činnost trestních komisí národních 

výborů (hlášení o činnosti okresních 

trestních komisí, složení okresních 

trestních komisí) 

1951 kar 41 

86 070.5 Trestní právo správní a přestupky – 

školení (plány a zprávy o průběhu 

školení o trestní pravomoci MNV 

1951–1952 kar 41 
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v okresech, plán školení o novém 

trestním právu správním) 

87 070.6 Trestní právo správní a přestupky – 

dohlídky (dohlídky z oboru trestní 

agendy správní u KNV Plzeň a 

v okresech) 

1951 kar 41 

88 070.7 Trestní právo správní a přestupky – 

situační zprávy (situační zprávy z oboru 

trestní agendy správní – hlášení 

z okresů) 

1951 kar 41 

89 070.8 Trestní právo správní a přestupky – 

přestupky (evidence přestupků) 

1951 kar 41 

90 071.2 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

hospodářského plánování (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně J – S) 

1951 kar 42 

91 071.3 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

hospodářského provozu (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně F) 

1951 kar 42 

92 071.4 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

zemědělství a lesnictví (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně A – R) 

1951 kar 42 

93 072.1 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana sociálních 

práv pracujících (jednotlivá odvolání 

proti rozhodnutí ONV – řazeno 

abecedně B – S) 

1951 kar 42 

94 072.2 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zdraví lidu 

(potírání alkoholismu – seznam 

alkoholiků, zvýšení dozoru na potírání 

alkoholismu, jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně     

B – Z) 

1951 kar 42 

95 072.3 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zásobování 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – W) 

1951 kar 42 
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96 073.1 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana veřejné správy (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně D – V) 

1951 kar 42 

97 073.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana činnosti veřejných orgánů 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně Č – Z) 

1951 kar 42 

98 073.3 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana veřejných označení (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně C) 

1951 kar 42 

99 073.9 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

jiné (provinění proti národní cti – 

jednotlivá odvolání – řazeno abecedně 

B – Ž, stížnosti na rozhodnutí trestní 

odvolací komise, žádosti o prominutí 

trestu) 

(1946)1949–

1951 

kar 43 

100 076.1 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

společenského života pracujících 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – Z) 

1950–1952 kar 43 

101 076.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – přestupky 

obecně nebezpečné (jednotlivá odvolání 

proti rozhodnutí ONV – řazeno 

abecedně B – Ž) 

1951 kar 43 

102 076.3 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

silničního, železničního a leteckého 

provozu a ochrana plavby (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně B – Ž) 

1950–1951 kar 43 

103 080 Trestní řízení správní, správní řízení a 

správní exekuce – všeobecné a společné 

věci (závady v odvolacích řízeních 

v trestní agendě správní, jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně B – Z) 

1950–1951 kar 44 

104 081 Trestní řízení správní, správní řízení a 

správní exekuce – trestní řízení správní 

1951 kar 44 
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(mj. úprava evidence trestních případů 

správních, seznam správních věznic v 

okresech a jejich stav, jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV) 

105 087 Trestní řízení správní, správní řízení a 

správní exekuce – správní exekuce – 

všeobecné věci (mj. přehledy uložených 

a dosud nezaplacených pokut 

v okresech, zhodnocení výběrčí a 

kontrolní činnosti v oboru daní, dávek a 

poplatků, stav nedoplatků na pokutách 

v okresech, vymáhání pokut uložených 

v trestním řízení správním) 

1951 kar 44 

106 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (plán potřeby státních 

zaměstnanců v jednotlivých 

referátech KNV a ONV, plán potřeby 

pracovníků na rok 1952 ve veřejné 

správě v oboru sociálních služeb, 

ministerstva vnitra, vnitřního obchodu, 

zemědělství, lesnictví, stavebního 

průmyslu) 

1951 kar 44 

106 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby 

pracovníků na rok 1952 ve veřejné 

správní službě – závodní kuchyni, 

požární ochraně, čištění města) 

1951 kar 45 

107 211.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

všeobecné a společné věci (mj. převzetí 

církevních matrik, porady, školení a 

schůze matrikářů) 

1951 kar 45 

108 211.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

věci matrikářů (seznam matrikářů a 

zástupců v okresech) 

1951 kar 45 

109 211.8 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

dohled nad vedením matrik (kontroly 

matričních obvodů v okresech) 

1951 kar 45 

110 211.9 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

jiné (hlášení o stavu matriční agendy 

v Plzeňském kraji) 

1951 kar 45 

111 213.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – 

manželství (sňatky) – uzavření 

manželství (rozpis počtu uzavřených 

sňatků v okresech) 

1951 kar 46 
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112 213.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – 

manželství (sňatky) – sňatkové síně – 

úprava (přestěhování obřadní síně 

v Bezděkově, úpravy vzhledu obřadních 

síní v okresech) 

1951 kar 46 

113 214.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – řády,  

vyznamenání, tituly a jiné pocty – 

čestné a pamětní odznaky (udělování 

pamětního odznaku II. národního 

odboje) 

1950–1951 kar 46 

114 216.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – všeobecně – též evidence 

(mj. porada o státoobčanských 

záležitostech na ministerstvu vnitra, 

seznam osob žádajících o státní 

občanství, evidence osob německé 

národnosti) 

1951 kar 46 

115 216.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – osvědčení o státním 

občanství, nabývání státního občanství 

narozením (řazeno abecedně F – W) 

1951 kar 46 

116 216.2 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – nabývání státního občanství 

sňatkem (řazeno abecedně B – V) 

1951 kar 46 

117 216.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – naturalizace (řazeno 

abecedně B – Ž) 

1951 kar 46 

118 216.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – reemigrace a opce (řazeno 

abecedně C – S) 

1951 kar 46 

119 216.5 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – ponechání státního 

občanství při provdání za cizince 

(řazeno abecedně L – S) 

1951 kar 46 

120 216.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – pozbývání státního 

občanství (řazeno abecedně J – R) 

1951 kar 46 

121 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (§ 1 odst. 

3 a 4 – řazeno abecedně D – W) 

1951 kar 46 

121 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (§ 2 – 

řazeno abecedně Č – Z) 

1951 kar 46 
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121 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (ostatní – 

řazeno abecedně C – Ž) 

1951 kar 47 

121 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (mj. 

seznamy osob žádajících o vrácení 

československého občanství, evidence 

osob německé národnosti, které dosud 

nežádaly o vrácení československého 

občanství podle § 3 dekretu č. 33/1945 

Sb., hlášení stavu žádostí o 

československé občanství) 

1951 kar 47 

122 241 Národní bezpečnost – výkon – péče o 

veřejný pořádek (včetně výkonu péče o 

bezpečnost dopravy silniční, vodní a 

železniční) (návrhy na zajištění 

bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu, spolupráce příslušníků SNB a 

zástupců lidové správy na úseku 

silničního provozu) 

1951 kar 47 

123 251 Národní bezpečnost – správa – evidence 

obyvatelstva, průkazy totožnosti, 

evidence soudních provinilců, 

vysvědčení zachovalosti, osvědčení 

státní a národní spolehlivosti (hlášení 

obyvatelstva – dohled na vedení agendy 

v okresech) 

1951 kar 47 

124 253 Národní bezpečnost – správa – 

záležitosti cizinců (hlášení a povolení 

pobytu) (Václav Lamus, Lodž – 

nepovolený pobyt na území ČSR) 

1951–1952 kar 47 

125 256 Národní bezpečnost – správa – tábory 

nucené práce (mj. výměry o zařazení do 

TNP řazeno abecedně B – V, zařazování 

práce neschopných osob do TNP, 

žádosti o propuštění z TNP řazeno 

abecedně B – Z) 

1951 kar 47 

126 262 Ostatní věci bezpečnostně-správní – 

věci shromažďovací a spolkové, vlajky, 

prapory, znaky, odznaky a stejnokroje 

(kontroly vedení spolkové agendy) 

1951 kar 47 

126 262 Ostatní věci bezpečnostně-správní – 

věci shromažďovací a spolkové, vlajky, 

prapory, znaky, odznaky a stejnokroje 

 

1951 kar 48 
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 (mj. kontroly vedení spolkové agendy, 

vznik, zánik a činnost spolků) 

127 266 Ostatní věci bezpečnostně-správní – 

civilní ochrana (požární bezpečnost a 

protiletecká ochrana), všeobecné a 

organizační záležitosti a věci hasičstva 

(mj. pracovní plány, zprávy o činnosti 

hasičských sborů) 

1951 kar 48 

128 267 Ostatní věci bezpečnostně-správní – 

civilní ochrana (požární bezpečnost a 

protiletecká ochrana), věcné vybavení, 

opatření proti požárům a zvláštní 

opatření v podnicích (mj. kontrola 

výcviku požárních sborů, ochrana žní) 

1951 kar 48 

129 268 Ostatní věci bezpečnostně-správní – 

věci místní bezpečnosti (uzavírací 

hodina, veřejné zábavy apod., ztráty a 

nálezy) (zatímní úprava evidence 

trestních případů správních, situační 

zprávy z oboru trestní agendy správní) 

1951 kar 48 

130 282.7 Obrana státu – obrana vlasti – věcné 

plnění (věcné prostředky, náhrady za 

věcné plnění a za škody na věcných 

prostředcích) (směrnice pro řízení o 

náhradách podle hlavy VII. zákona č. 

131/1936 Sb., projednávání žádostí za 

náhradu věcného plnění podle zákona č. 

131/1936 Sb. v okresech) 

1951 kar 49 

131 284.1 Obrana státu – branná povinnost – 

odvodní povinnost (odvody, odvodní 

komise, evidence) (pořádání besed a 

aktivů týkajících se nástupu branců do 

vojenské základní služby, vyhlášky 

k odvodu branců) 

1951 kar 49 

132 287.6 Obrana státu – dopravní prostředky pro 

účely vojenské – náhrady za užívání 

dopravních prostředků (směrné ceny 

pro oceňování motorových a přívěsných 

vozidel k rozhodování o náhradách 

podle zákona č. 131/1936 Sb.) 

1951 kar 49 

133 291.8 Věci církevní – organizace církví, 

náboženských společností a spolků – 

ostatní církevní spolky (posuzování 

církevních a náboženských spolků a 

náboženských sekt z hlediska 

spolčovacích a shromažďovacích 

předpisů – hlášení z okresů) 

1951 kar 49 
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134 455 Všeobecná sociální péče – válečné 

škody a zálohování náhrad válečných 

škod (odpisy dlužných částek Fondu 

národní obnovy za konfiskovaný 

majetek – řazeno abecedně A – Ž) 

1951 kar 49 

135 724.6 Silnice a mosty – udržování a úprava 

vozovek a mostů – zimní údržba 

(náledí, prohazování sněhu, sněhové 

ploty) (vyhláška – péče o vozovky, 

bezpečnost dopravy v zimním období) 

1950–1951 kar 49 

136 787 Pošty a telekomunikace – všeobecné a 

společné věci (též poštovní výhrada, 

stavby, zařízení poštovní a 

telekomunikační, jejich zřizování, 

používání, provoz a přechovávání, 

zřizování poštovních služeben, 

telefonizace venkova) (dálnopisná 

účastnická služba – příručka pro 

účastníky dálnopisu) 

1951 kar 49 

137 854.7 Poplatky, cla a dávky – monopoly, 

loterie – loterie (žádosti o povolení 

tombol a věcných loterií) 

1951 kar 49 

   

III.3. Referát pro vnitřní věci  

(1952–1954) 

  

  Manipulace 1951–1954   

138 042.2 Veřejná správa – organizace a 

působnost národních výborů – 

organizační věci národních výborů 

(delimitace zaměstnanců a věcných 

prostředků mezi Ústřední správou 

vodního hospodářství a JNV v Plzni) 

1954 kar 49 

139 042.3 Veřejná správa – organizace a 

působnost národních výborů – vnitřní 

organizace výkonné služby národních 

výborů (spolupráce národních výborů a 

orgánů SNB, návrh vládního nařízení o 

místní bezpečnosti) 

1952–1954 kar 49 

140 045.1 Veřejná správa – územní organizace – 

území, slučování a rozlučování obcí, 

hranice obcí a katastrálních území (mj. 

slučování a rozlučování obcí, změny 

obecních hranic v okresech Blatná – 

Plzeň) 

1950–1954 kar 49 

140 045.1 Veřejná správa – územní organizace – 

území, slučování a rozlučování obcí, 

(1945)1949–

1954 

kar 50 
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hranice obcí a katastrálních území (mj. 

slučování a rozlučování obcí, změny 

obecních hranic v okresech Přeštice – 

Tachov) 

141 045.3 Veřejná správa – územní organizace – 

matriční obvody (zřízení matričních 

obvodů, změny matričních obvodů) 

1952–1954 kar 51 

142 048.8 Veřejná správa – dohled na úřady a 

orgány veřejné správy – dohlídky, 

revize, inspekce a jiné dozorčí akty 

(dohlídky a inspekce u národních 

výborů v okresech) 

1952–1954 kar 51 

143 054.3 Vedení a správa úřadu – úprava služby a 

jejího výkonu – zmocnění k výkonu 

práva schvalovacího, podpisovacího a 

poukazovacího (seznam zaměstnanců 

KNV oprávněných poukazovat 

rozpočtové prostředky) 

1952–1954 kar 51 

144 055.8 Vedení a správa úřadu – spisová služba 

– veřejné archivy (návrh prozatímních 

směrnic pro zajištění okresní archivní 

služby, změna okresního archivního 

referenta v Plasích) 

1952–1953 kar 51 

145 056.3 Vedení a správa úřadu – spisová služba 

– péče o umístění úřadu, správa 

úředních budov a místností, jejich 

udržování a vnitřní vybavení – 

elektrické, telefonní, dálnopisné, 

vodovodní, plynové, kanalizační, 

požární a signalizační zařízení, telefonní 

centrály, výtahy (mj. zajištění 

telefonického styku národních výborů 

telefonními ústřednami v jejich 

mimoúředních hodinách, opatření 

k rovnoměrnému zatížení 

meziměstských telefonních a 

dálnopisných vedení) 

1952–1954 kar 51 

146 056.8 Vedení a správa úřadu – péče o umístění 

úřadu, správa úředních budov a 

místností, jejich udržování a vnitřní 

vybavení – garáže a dílny pro opravu 

služebních vozidel (inventarizace 

autoprovozu KNV v Plzni) 

1954 kar 51 

147 057.6 Vedení a správa úřadu – kancelářské, 

technické, odborné a jiné úřední 

potřeby, pomůcky a zařízení – 

opatřování novin, úředních věstníků a 

1953–1954 kar 51 
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sbírek, různých odborných příruček a 

publikací a věci úřední knihovny (mj. 

dotazníky o administrativních 

knihovnách národních výborů a o 

větších odborných knihovnách podniků 

místního hospodářství, prověrky 

úředních knihoven) 

148 058.0 Vedení a správa úřadu – ostatní věci 

kancelářské a hospodářské správy – 

všeobecně (vyžádání posudku na R. 

Hesounovou z Dobřan od ONV Přeštice 

pro Krajské vojenské velitelství České 

Budějovice) 

1953 kar 51 

149 063 Organizace soudnictví – osoby 

v soudnictví (soudci z povolání, soudci 

z lidu, veřejní žalobci, soudní znalci, 

soudní tlumočníci, odhadci) (mj. 

seznam stálých přísežných soudních 

tlumočníků, seznamy soudců z lidu, 

zproštění funkce soudce z lidu) 

1952–1954 kar 51 

150 070.0 Trestní právo správní a přestupky – 

všeobecně (všeobecné věci trestní 

odpovědnosti, evidence a ukládání 

trestů, trestání mladistvých a zániku 

trestnosti) (mj. likvidace nedoplatků na 

pokutách, všeobecné informace o 

vystěhování kulaků z místa bydliště a 

zajištění přesídlení jejich rodin, 

odvolání proti nálezům ONV – bez 

rozhodnutí – řazeno abecedně B – V, 

doplňující informace k jednotlivcům – 

řazeno abecedně A – Ž ) 

1952–1954 kar 52 

151 070.3 Trestní právo správní a přestupky – 

směrnice, výklady zákona (mj. směrnice 

o účinnějším postupu proti neplničům 

dodávkových úkolů, směrnice o postupu 

při stíhání černých porážek prasat) 

1952–1954 kar 52 

152 070.4 Trestní právo správní a přestupky – 

činnost trestních komisí národních 

výborů (změna ve složení Okresní 

trestní komise ve Stříbře, nálezy 

okresních trestních komisí – kulaci, 

jednotlivé spisy, řazeno podle ONV) 

1952–1956 kar 52 

153 070.5 Trestní právo správní a přestupky – 

školení (školení k trestnímu právu 

správnímu a instruktáž členů trestních 

komisí) 

1952–1953 kar 53 
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154 070.6 Trestní právo správní a přestupky – 

dohlídky (prověrky trestní agendy u 

jednotlivých ONV) 

1952–1954 kar 53 

155 070.7 Trestní právo správní a přestupky – 

situační zprávy (situační zprávy z oboru 

trestní agendy správní – hlášení 

z okresů 1. pololetí 1952) 

1952 kar 53 

155 070.7  Trestní právo správní a přestupky – 

situační zprávy (situační zprávy z oboru 

trestní agendy správní – hlášení 

z okresů 2. pololetí 1952–1954) 

1952–1954 kar 54 

156 070.8 Trestní právo správní a přestupky – 

přestupky (evidence a statistika 

správních trestů – trestní lístky) 

1952–1954 kar 54 

157 071.1 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

hospodářského zřízení (přestupky proti 

zestátnění, ochraně národního majetku, 

přestupky v oboru pozemkových úprav, 

proti mechanizaci zemědělství a 

zneužití vlastnického práva) (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně D – V) 

1952–1953 kar 54 

158 071.2 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

hospodářského plánování (ochrana 

jednotného hospodářského plánu, 

sčítání lidu, statistické služby, 

podnikového početnictví a oceňování) 

(jednotlivá odvolání rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně G – T) 

1952–1954 kar 54 

159 071.3 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

hospodářského provozu (ochrana 

výroby, stavebnictví, dopravy osob, věcí 

a zpráv, obchodní činnosti a přestupky 

v jiném podnikání, ochrana vod, 

nedovolené hospodářské sdružování, 

přestupky hospodářských a technických 

norem, ochrana měr a úředního 

označování výrobků, zajištění 

nevyužitých výrobních prostředků a 

sběru surovin) (jednotlivá odvolání 

proti rozhodnutí ONV – řazeno 

abecedně P – V) 

1952–1953 kar 54 

160 071.4 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

1952–1954 kar 54 
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zemědělství a lesnictví (ochrana 

rostlinné a živočišné výroby, ochrana 

lesního hospodaření, polní a lesní pych, 

ochrana myslivosti, rybářství, ptactva a 

zvířat) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně  

D – V) 

161 071.5 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana hospodářství – ochrana 

finančního hospodářství (přestupky 

daňové, devizové, měnové, ochrana 

oběhu zboží ve styku s cizinou, v oboru 

loterií a sázek, podílnictví, dávek a 

poplatků, neoprávněné získání státní 

podpory a ochrana vkladních knížek a 

šeků) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně  

H – P) 

1952–1953 kar 54 

162 072.1 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana sociálních 

práv pracujících (ochrana práva na 

práci, zájmů pracujícího dorostu, práva 

na odměnu za vykonanou práci, práva 

na odpočinek, života a zdraví při práci, 

národního pojištění, všeobecné sociální 

péče a v oboru bytové péče) (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně B – Z) 

1952–1954 kar 55 

163 072.2 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zdraví lidu 

(ochrana zdravotní péče, 

zdravotnických ústavů a zařízení, léčiv, 

zdravotnických potřeb, zajištění 

řádného výkonu zdravotnických 

povolání, nezávadnosti poživatin a 

jiných předmětů potřeby, potírání 

alkoholismu a přestupky v oboru 

pohřbívání) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně     

B – Ž) 

1952–1954 kar 55 

164 072.3 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zásobování 

(černý obchod, přestupky v oboru 

výživy a zásobování a přestupky 

cenové) (jednotlivá odvolání proti 

1952–1953 kar 55 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

41 

 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně     

B – T) 

165 073.1 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana veřejné správy (nepravdivé 

údaje, nevedení záznamů, nesplnění 

oznamovací povinnosti, porušení 

povinné mlčenlivosti, porušení úřední 

uzávěry, poškozování veřejných 

vyhlášek, volební přestupky, 

neoprávněný pobyt, ochrana 

občanských a jiných úředních průkazů, 

přestupky pasové, ochrana pořádku ve 

věcech církevních, ochrana veřejného 

vyměřování a mapování, pletichy při 

dražbách, neoprávněné sbírky, 

nedovolené požívání telekomunikačních 

zařízení, ochrana poštovních holubů) 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – T) 

1952–1954 kar 55 

166 073.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana činnosti veřejných orgánů 

(vydávání se za veřejný orgán, 

neuposlechnutí těchto orgánů, ztížení a 

rušení jejich činnosti) (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně A – T) 

1952–1954 kar 55 

167 073.9 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

jiné (jednotlivá odvolání v případech 

provinění proti národní cti podle 

dekretu č. 138/1945 Sb. – řazeno 

abecedně B – W) 

1951–1954 kar 55 

168 074 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana brannosti (jednotlivá odvolání 

proti rozhodnutí ONV – řazeno 

abecedně B) 

1952 kar 56 

169 075 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana kulturního života pracujících 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně CH – S) 

1952–1953 kar 56 

170 076.1 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

společenského života pracujících 

1952–1954 kar 56 
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(ochrana svobody shromažďovací a 

spolčovací, veřejných zábav, porušování 

listovního tajemství, rušení příjmu 

rozhlasového vysílání, nebezpečné 

vyhrožování, urážky na cti, přestupky 

proti mravnosti, mravní ohrožení 

mládeže, překročení uzavírací hodiny, 

hazardní hry) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně B – 

Ž) 

171 076.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – přestupky 

obecně nebezpečné (ochrana proti 

požárům a jiným živelným pohromám, 

přestupky proti předpisům o zbraních, 

střelivu a střelnicích, v oboru výbušnin, 

nástroje k páchání trestního činu) 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – Z) 

1952–1954 kar 57 

172 076.3 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

silničního, železničního a leteckého 

provozu a ochrana plavby (statistická 

vyhodnocení dopravních nehod, 

jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – Z) 

1952–1954 kar 57 

173 080 Trestní řízení správní, správní řízení a 

správní exekuce – všeobecné a společné 

věci (hlášení z okresů o způsobu 

trestání vesnických boháčů) 

1952 kar 57 

174 081 Trestní řízení správní, správní řízení a 

správní exekuce – trestní řízení správní 

(trestní řád správní) – všeobecné věci 

(mj. formuláře trestních oznámení a 

zápisů výpovědi obviněného, hlášení 

z okresů o výkonu trestů odnětí 

svobody, amnestie v oboru trestního 

práva správního – prováděcí pokyny, 

seznamy osob propuštěných 

z vězeňského ústavu v Jáchymově, 

zhodnocení podle okresů) 

1952–1954 kar 57 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby státních 

zaměstnanců v jednotlivých referátech 

KNV, ONV a MNV na rok 1952, 

systemizace pracovních míst u KNV a 

1951–1952 kar 58 
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ONV 1952, změny v systemizaci u 

referátů KNV po reorganizaci koncem 

roku 1951, plán potřeby místních a 

újezdních tajemníků, plán potřeby 

pracovníků v ústavech a zařízeních 

lidové správy v oboru ministerstva 

vnitra mimo oblast státních 

zaměstnanců) 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby státních 

zaměstnanců v jednotlivých referátech 

KNV, ONV a MNV – stav 1952 a plán 

na rok 1953, systemizace referátů KNV 

1953, rozpis počtů zaměstnanců a 

mzdových fondů KNV, ONV, MNV na 

rok 1953) 

1952–1953 kar 59 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (pokyny k plánování práce a 

kádrů v oboru MV a NV na rok 1953, 

MNV – plány pracovních sil a rozpisy 

mzdového fondu 1953, rozpisy plánů 

JNV Plzeň, ONV Klatovy, 

Horažďovice, Sušice podle referátů, 

skupin, druhu prací a pracovních tříd 

1953, rozpis a plnění plánu potřeby 

pracovníků v oboru ministerstva vnitra 

včetně požárních sborů) 

1953 kar 60 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby 

pracovníků v oboru ministerstva vnitra, 

v oboru lesnictví, zemědělství a 

zemědělského hospodářství národních 

výborů) 

1952–1953 kar 61 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby 

pracovníků ve veterinárních zařízeních 

a ve střediscích územního plánování, 

systemizace pracovníků, přepočtení 

mzdových fondů, převzetí agendy 

důchodového zabezpečení národními 

výbory – mzdové fondy, zajištění 

výplaty pracovních příjmů 

zaměstnanců) 

1952–1953 kar 62 
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175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby státních 

zaměstnanců v jednotlivých referátech 

KNV, ONV a MNV) 

1953–1954 kar 63 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby státních 

zaměstnanců v jednotlivých referátech 

ONV a MNV, plán potřeby pracovníků 

v oboru ministerstva vnitra, plán 

potřeby pracovníků v pohraničí) 

1953–1954 kar 64 

175 102.2 Plánování potřeb – plánování 

pracovních sil – plán potřeby 

pracovníků (mj. plán potřeby 

pracovníků v oboru lidové správy, 

delimitace pracovníků) 

1953–1954 kar 65 

176 103.0 Plánování potřeb – plánování investic – 

všeobecně (směrnice pro financování 

projektové a průzkumné činnosti, 

přepracování návrhu plánu investic na 

rok 1952, rozpis schváleného plánu 

investic) 

1951–1953 kar 65 

176 103.0 Plánování potřeb – plánování investic – 

všeobecně (mj. zprávy o plnění plánu, 

návrh investičního plánu pro pohraničí) 

1951–1954 kar 66 

177 103.1 Plánování potřeb – plánování investic – 

investice stavební (perspektivní plán 

investiční výstavby na roky 1955 – 

1960, výkazy o plnění plánu – hlášení 

z ONV) 

1954 kar 66 

178 193.1 Různé společné věci hospodářské – 

konfiskace nezemědělského majetku a 

nakládání s ním – konfiskace a rušení 

konfiskace (vynětí domku z konfiskace 

– J. Baierl, Nýrsko) 

1952–1954 kar 66 

179 193.5 Různé společné věci hospodářské – 

konfiskace nezemědělského majetku a 

nakládání s ním – prodej a odevzdání 

movitostí a nakládání s přidělenými 

movitostmi (žádosti o proplacení 

neoprávněné konfiskace nábytku a 

šatstva) 

1951–1952 kar 66 

180 193.6 Různé společné věci hospodářské – 

konfiskace nezemědělského majetku a 

nakládání s ním – příděl a odevzdávání 

1952 kar 66 
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nemovitostí a nakládání s přidělenými 

nemovitostmi (stížnost na konfiskaci 

rodinného domu – Fitztumová, 

Holýšov) 

181 199 Různé společné věci hospodářské – 

vnitřní osídlení (mj. žádosti o povolení 

návratu odsunutých Němců) 

1952–1954 kar 66 

182 209 Vnitřní správa – vnitřní věci – 

ověřování listin, podpisů a pečetí 

veřejných orgánů (změna osoby 

oprávněné podpisovat za KNV výpisy 

z matrik) 

1952 kar 66 

183 211.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

všeobecné a společné věci (mj. 

všeobecné informace o matriční agendě, 

pokyn ministerstva vnitra k odebírání 

vojenských průkazů zemřelým osobám, 

prováděcí pokyny k zákonu o sňatcích 

československých občanů s cizinci) 

1952–1953 kar 66 

183 211.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

všeobecné a společné věci (mj. 

dodatečné záznamy do opisů matrik 

uložených u ONV, vybírání poplatků za 

výpisy z matrik, převzetí spisového 

materiálu k církevním matrikám, revize 

sňatků osob pod 16 let, převzetí 

druhopisů matrik, předání církevních 

matrik do krajského archivu, předání 

matrik náboženské obce židovské) 

1951–1954 kar 67 

183 211.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

všeobecné a společné věci (měsíční 

hlášení sňatků, narození a úmrtí 

z okresů) 

1952–1954 kar 68 

184 211.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha narození (žádosti o vydání 

rodného listu) 

1952–1954 kar 69 

185 211.2 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha manželství (žádosti o výpisy 

z matriky, žádosti o vydání oddacího 

listu) 

1952–1954 kar 70 

186 211.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha úmrtí (žádosti o výpisy z matriky, 

žádosti o vydání úmrtního listu) 

1952–1954 kar 70 

187 211.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

výměna matrik s cizinou (zasílání  

 

1953 kar 70 
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matričních listů pro výměnu matrik 

s cizinou) 

188 211.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

věci matrikářů (mj. změny v obsazení, 

úprava jejich platových poměrů, seznam 

matrikářů a jejich zástupců v okrese 

Klatovy, Plasy, Rokycany a Stod) 

1952–1954 kar 70 

189 212 Vnitřní správa – vnitřní věci – jméno a 

příjmení, změna (žádosti o změnu 

jména a příjmení 

1952–1954 kar 70 

190 213.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – 

manželství (sňatky) – všeobecně 

(posouzení platnosti manželství, 

projevy oddávajících úředníků) 

1952–1954 kar 70 

191 213.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – dispense 

ve věcech manželských 

1952–1953 kar 70 

192 213.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – uzavření 

manželství (povolení k uzavření sňatku) 

1952 kar 70 

193 213.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – sňatkové 

síně – úprava (mj. květinová výzdoba, 

udržování svatebních místností u MNV) 

1952–1953 kar 70 

194 214.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – řády, 

vyznamenání, tituly a jiné pocty – 

čestné a pamětní odznaky (udělení 

odznaku II. národního odboje) 

1952 kar 70 

195 215 Vnitřní správa – vnitřní věci – 

národnost (mj. cikánská otázka v ČSR, 

řešení záležitostí osob německé 

národnosti) 

1952–1954 kar 70 

196 216.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – všeobecně (mj. evidence 

osob německé národnosti bez 

československé státní příslušnosti podle 

okresů, vydávání občanských průkazů 

osobám německé národnosti) 

1951–1954 kar 71 

197 216.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – osvědčení o státním 

občanství, nabývání státního občanství 

narozením (řazeno abecedně B – V) 

1952–1953 kar 71 

198 216.2 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – nabývání státního občanství 

sňatkem (řazeno abecedně B – Ž) 

 

 

1952–1954 kar 71 
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199 216.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – naturalizace (řazeno 

abecedně A – Ž) 

1952–1954 kar 72 

200 216.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – reemigrace a opce (řazeno 

abecedně M – S) 

1952–1953 kar 72 

201 216.5 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – ponechání státního 

občanství při provdání za cizince 

(řazeno abecedně B – S) 

1952–1954 kar 72 

202 216.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – pozbývání státního 

občanství (CH – Z) 

1952–1954 kar 72 

203 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (§1 odst. 4 

– řazeno abecedně B – Z) 

1949–1954 kar 72 

203 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (§ 2 – 

řazeno abecedně D – W) 

1949–1953 kar 73 

203 216. 7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (ostatní – 

řazeno abecedně A – Z) 

1952–1953 kar 73 

203 216.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – věci státního občanství 

podle dekretu č. 33/1945 Sb. (hlášení o 

stavu žádostí podle § 3 dekretu č. 

33/1945 Sb. podle okresů) 

1952–1953 kar 73 

204 216.9 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – jiné (mj. zpráva o provádění 

zákona č. 34/1953 Sb. – seznamy osob 

německé národnosti, které získaly nebo 

odmítly československé státní občanství 

podle okresů, vydávání občanských 

průkazů osobám německé národnosti 

podle okresů, žádosti o povolení 

návratu občanů do ČSR) 

1953–1954 kar 73 

205 251 Národní bezpečnost – správa – evidence 

obyvatelstva, průkazy totožnosti, 

evidence soudních provinilců, 

vysvědčení zachovalosti, osvědčení 

státní národní spolehlivosti (mj. 

odhlášky z trvalého pobytu, odmítnutí 

přihlášek k pobytu, zpráva o průzkumu 

1952–1953 kar 74 
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civilních a vojenských ohlašoven v 

obvodu ONV Plasy, odstranění závad 

v evidenci obyvatelstva, zavedení 

nového systému hlášení obyvatel) 

206 253 Národní bezpečnost – správa – 

záležitosti cizinců (vyhošťování cizinců 

po odpykání trestu odnětí svobody) 

1952 kar 74 

207 256 Národní bezpečnost – správa – tábory 

nucené práce (mj. výměry o zařazení do 

TNP řazeno abecedně B – Z, žádosti o 

propuštění, útěky a přerušení pobytu 

chovanců) 

1952–1953 kar 74 

208 261 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

výstavy, představení, produkce, licence, 

sbírky a sázky – povolování 

(bezpečnostní a provozní podmínky pro 

technickou lidovou zábavu) 

1952 kar 74 

209 262 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

věci shromažďovací a spolkové, vlajky, 

prapory, znaky, odznaky a stejnokroje 

(vznik, zánik a činnost spolků, revize 

spolků) 

1952–1954 kar 75 

210 266 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

civilní ochrana (požární bezpečnost a 

protiletecká ochrana), všeobecné a 

organizační záležitosti a věci hasičstva 

(mj. doplnění kancelářským zařízením 

z přebytků KNV, zálohy na věcné 

prostředky požární ochrany u 

jednotlivých MNV a MHJ, ustavení 

komise pro sledování požárnosti) 

1952–1954 kar 76 

211 267 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

civilní ochrana (požární bezpečnost a 

protiletecká ochrana), věcné vybavení, 

opatření proti požárům a zvláštní 

opatření v podnicích (plány investic) 

1953–1954 kar 76 

212 268 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

věci místní bezpečnosti – ztráty a 

nálezy (výklad některých ustanovení 

směrnic pro přejímání a správu 

nalezených věcí) 

1952 kar 76 

213 282.7 Obrana státu (národní obrana) – obrana 

vlasti – věcné plnění (nároky na 

náhradu škody – konkrétní případy) 

(1946)1949–

1952 

kar 76 

214 284 Obrana státu (národní obrana) – branná 

povinnost (mj. Den Československé 

1952–1953 kar 76 
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armády – sledování a plnění závazků, 

přípravy k vojenské přehlídce) 

215 284.1 Obrana státu (národní obrana) – branná 

povinnost – odvodní povinnost (branci 

– odvodní soupisy, nástupy, péče o 

negramotné a neznalé služebního 

jazyka, nedostatky v péči o povolance, 

materiály krajské komise péče o brance, 

zprávy z okresů) 

1952–1954 kar 76 

216 285 Obrana státu (národní obrana) – branná 

výchova a branný výcvik (kursy 

vychovatelů středisek pracujícího 

dorostu) 

1952 kar 76 

217 287.3 Obrana státu (národní obrana) – 

dopravní prostředky pro účely vojenské  

– evidence a klasifikace koní 

(nedostatky ve vedení evidence koní) 

1952 kar 76 

218 290.1 Věci církevní – všeobecné věci církevní 

– interkonfesní  poměry a vystoupení 

z církve (žádost MUDr. Hampla o 

vystoupení z římskokatolické církve) 

1954 kar 76 

219 291. 7 Věci církevní – organizace církví, 

náboženských společností a spolků – 

katolická akce a charita (Česká 

katolická charita – postavení podle 

zákona č. 68/1951 Sb., likvidace 

náboženských spolků) 

1952–1953 kar 76 

220 295.2 Věci církevní – bohoslužebné a církevní 

úkony – křest, biřmování, poslední 

pomazání (žádosti o potvrzení o křtu) 

1953 kar 76 

221 296.1 Věci církevní – náboženské akce – 

náboženské zájezdy, poutě a procesí 

(žádost o udělení souhlasu k pořádání 

poutního průvodu, hlášení církevních 

slavností mimo kostel) 

1953 kar 76 

222 407.1 Pracovní kádry a práce – řízení práce 

některých zvláštních skupin osob – 

osoby se sníženou pracovní způsobilostí 

(mj. situační zprávy o umisťování osob 

se změněnou pracovní schopností, 

nábor pracovníků se změněnou 

pracovní schopností) 

1954 kar 77 

223 410.4 Pracovní kádry a práce – péče o 

zaměstnance – ubytování, společné 

stravování a jiné zaopatření (zprávy       

 

1952 kar 77 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

50 

 

o sociálních zařízeních státní správy 

v okresech) 

224 411.1 Pracovní kádry a práce – pracovní 

poměr – vznik, trvání, změna a zánik 

pracovního poměru, pracovní smlouvy 

(potvrzení o pracovním poměru 

Františka Muschika) 

1953 kar 77 

225 416.0 Pracovní kádry a práce – produktivita 

práce a pracovní soutěžení (mj. 

materiály komise pro posuzování 

zlepšovacích návrhů při KNV, návrhy 

zlepšovacích návrhů, odměny za 

zlepšovací návrhy) 

1953–1954 kar 77 

226 416.1 Pracovní kádry a práce – produktivita 

práce a pracovní soutěžení – 

socialistické soutěžení (socialistický 

závazek pracovní skupiny důchodového 

zabezpečení) 

1953–1954 kar 77 

227 421.8 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – pracovní 

poměr – skončení pracovního poměru 

(Václav Chovít – rozvázání pracovního 

poměru) 

1954 kar 77 

228 423 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – náhrady 

cestovních, stěhovacích a jiných výloh 

(pokyny o náhradách cestovného) 

1953 kar 77 

229 424 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – mzdové fondy 

zaměstnanců národních výborů 

(směrnice a předpisy, mzdové fondy – 

požárních sborů a velitelství PO, 

odvětví sociální služby, odvětví 

zdravotnictví) 

1951–1952 kar 77 

229 424 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – mzdové fondy 

zaměstnanců národních výborů 

(mzdové fondy v odvětví zemědělství, 

veřejné správní služby KNV, veřejné 

správní služby ONV) 

1952 kar 78 

229 424 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

1952 kar 79 
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veřejných zaměstnanců – mzdové fondy 

zaměstnanců národních výborů 

(mzdové fondy veřejné správní služby 

MNV) 

230 425 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – převod 

agendy důchodového zabezpečení 

(delimitace zaměstnanců ONP 

v souvislosti s převodem agendy 

důchodového zabezpečení na lidovou 

správu, zprávy delimitační komise) 

1953 kar 79 

231 428 Odchylná úprava pracovních a 

platových poměrů státních a jiných 

veřejných zaměstnanců – pracovní a 

platové poměry zaměstnanců –  

jednotlivě (platy zaměstnanců 

důchodového zabezpečení v okresech) 

1953 kar 79 

232 430 Národní pojištění – všeobecně (mj. 

oběžníky, výplaty dávek v okresech, 

rozšíření počtu pracovníků oddělení 

důchodového zabezpečení, zprávy o 

činnosti oddělení důchodového 

zabezpečení v kraji, zpráva o činnosti 

posudkových komisí důchodového 

zabezpečení) 

1953 kar 79 

232 430 Národní pojištění – všeobecně (mj. 

zprávy o plnění pracovního plánu 

okresních pracovních skupin 

důchodového zabezpečení, organizace 

práce oddělení důchodového 

zabezpečení ONV Rokycany, evidence 

důchodců v okresech, instruktáže 

dávkových a pojišťovacích referentů, 

seznamy zaměstnanců pracovní skupiny 

důchodového zabezpečení v okresech, 

zdravotní kontroly poživatelů důchodu)                         

1953–1954 kar 80 

233 432 Národní pojištění – povinné pojištění, 

jeho rozsah a podklady (potvrzení o 

pojištění, finanční pomoc pro JZD při 

placení pojistného národního pojištění) 

1954 kar 80 

234 433.1 Národní pojištění – dávky 

nemocenského pojištění – ošetřování 

v nemoci a zvláštní léčebná péče (mj. 

rozhodnutí krajského vedoucího lékaře 

o povolení zvláštní léčebné péče 

pojištěncům, žádosti o lázeňskou léčbu) 

1953–1954 kar 80 
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235 434.0 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – všeobecně (mj. jmenování 

členů Krajské posudkové komise 

důchodového pojištění, materiály 

Krajské komise důchodového 

zabezpečení pro obor soudní v Plzni, 

zprávy o počtu žádostí o dávky 

důchodového pojištění, výkazy o 

posudkové činnosti důchodového 

zabezpečení) 

1952–1954 kar 81 

236 434.1 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – starobní důchod (žádost o 

přeměření starobního důchodu – Suchý 

Karel) 

1953 kar 81 

237 434.2 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – invalidní důchod (mj. žádosti 

o invalidní důchod, jednotlivé případy 

posudkové komise důchodového 

zabezpečení pro oběti války) 

1952–1953 kar 81 

238 434.3 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – důchod manželky, vdovský 

důchod a důchod družky (žádost o 

vdovský důchod – Bohumila 

Beránková) 

1953 kar 81 

239 434.7 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – sociální důchod (žádosti o 

sociální důchod) 

1953–1954 kar 81 

240 434.9 Národní pojištění – dávky důchodového 

pojištění – jiné (mj. stížnosti na 

nepřiznání důchodu, hovory s důchodci) 

1953–1954 kar 81 

241 440 Všeobecná sociální péče – všeobecné a 

společné věci (mj. akční programy 

oboru sociálního zabezpečení) 

1954 kar 82 

242 441.0 Všeobecná sociální péče – péče o 

rodinu – všeobecně (hlášení o výkonu 

sociální služby v okresech) 

1952 kar 82 

243 441.1 Všeobecná sociální péče – péče o 

rodinu – státní podpora novomanželům 

(mj. výkazy o stavu podpory 

novomanželům v okresech, odvolání 

proti neposkytnutí půjčky) 

1952–1954 kar 82 

244 441.5 Všeobecná sociální péče – péče o 

rodinu – rodinné přídavky (žádosti o 

rodinné přídavky) 

 

1953 kar 82 
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245 441.7 Všeobecná sociální péče – péče o 

rodinu – rodinné příspěvky početným 

rodinám (hlášení o výplatách přídavků 

početným rodinám v okresech) 

1952–1953 kar 82 

246 443 Všeobecná sociální péče – sociální 

zabezpečení osob povolaných ke službě 

v branné moci a jejich rodinných 

příslušníků, zaopatřovací příspěvek (mj. 

přehledy o poskytování zaopatřovacího 

příspěvku v okresech, vyhlášky, 

instruktáže) 

1952–1954 kar 82 

247 446.1 Všeobecná sociální péče – všeobecné 

věci ústavů a zařízení sociální péče – 

zřizování organizace, působnost a 

rušení ústavů a zařízení ústavů sociální 

péče (mj. zřizování domů odpočinku 

v okresech, převzetí agendy domů 

odpočinku) 

1954 kar 82 

248 448.3 Všeobecná sociální péče – ostatní 

ústavy a zařízení sociální péče pro 

mládež i dospělé – ústavy pro osoby 

staré a práce neschopné (delimitace 

ošetřovacích ústavů a domů odpočinku, 

kontroly v domech) 

1954 kar 82 

249 449.4 Všeobecná sociální péče – pomocná a 

podpůrná sociální péče – doplňková 

výpomoc a podpora jednotlivců (výkazy 

o jednorázových výpomocích, konkrétní 

případy) 

1953–1954 kar 82 

250 455 Všeobecná sociální péče – válečné 

škody a zálohování náhrad válečných 

škod (náhrada válečných škod 

jednotlivců, vyrovnání půjček 

váznoucích na domech zničených 

náletem) 

1952–1953 kar 82 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (mj. stížnosti 

a odvolání podniků proti rozhodnutí 

bytové komise, rozšíření působnosti 

bytových komisí v obcích) 

1952 kar 82 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

správnímu soudu proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně B – Z) 

 

(1948)1949–

1952 

kar 83 
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251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně A – B) 

1951–1952 kar 83 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně C – H) 

1951–1953 kar 84 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně CH – K) 

1951–1952 kar 85 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně L – P) 

1951–1953 kar 86 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně R – Š) 

1951–1952 kar 87 

251 463 Bytová péče – hospodaření s byty – 

všeobecné a společné věci (odvolání ke 

KNV Plzeň proti rozhodnutí ONV 

v bytových záležitostech – řazeno 

abecedně T – Ž) 

1951–1952 kar 88 

252 486.6 Zdravotnictví – pohřebnictví a hřbitovy 

– exhumace, předčasné otevření hrobu 

(exhumace tělesných pozůstatků 

amerického vojína G. W. Purdyho) 

1952 kar 88 

253 770 Doprava – všeobecné a společné věci 

dopravní (vyhodnocení dopravních 

nehod v plzeňském kraji) 

1952 kar 88 

254 851.0 Poplatky, cla a dávky – poplatky – 

všeobecně (pokyny Ministerstva financí 

pro vybírání správních poplatků 

uvedených v sazebníku I)  

 

 

 

 

 

1952 kar 88 
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III.4. Odbor pro vnitřní věci  

(1954–1964) 

  

  Manipulace 1951–1954   

255 013 Mezinárodní věci – organizace, 

působnost a postavení cizích 

zastupitelských úřadů a orgánů a styk 

s nimi (styk národních výborů s úřady a 

orgány cizích států) 

1954 kar 88 

256 042.2 Veřejná správa – organizace a 

působnost národních výborů – 

organizační věci národních výborů 

(delimitace JNV v Plzni, delimitace 

krajského archivu, delimitace mezi 

KNV, ONV a Agroprojektem) 

1954 kar 88 

257 042.3 Veřejná správa – organizace a 

působnost národních výborů – vnitřní 

organizace výkonné služby národních 

výborů (vyčlenění zeměměřičské služby 

z národních výborů) 

1954 kar 88 

258 045.1 Veřejná správa – územní organizace – 

území, slučování a rozlučování obcí, 

hranice obcí a katastrálních území (mj. 

přechod působnosti národních výborů 

v oboru veřejného vyměřování a 

mapování na oblastní správu geodezie a 

kartografie, územní vymezení 

obvodních národních výborů) 

1954 kar 88 

259 045.3 Veřejná správa – územní organizace – 

matriční obvody (mj. zřízení matričního 

obvodu v Rochlově, změny 

v matričních obvodech, seznamy 

matričních obvodů a obcí k nim 

patřících v okresech) 

1954 kar 88 

260 055 Vedení a správa úřadu – spisová služba 

– všeobecně (zásady pro úpravu 

písemností výkonných orgánů 

národních výborů, spisová manipulace u 

výkonných orgánů národních výborů) 

1954 kar 89 

261 063 Organizace soudnictví – osoby 

v soudnictví (seznam soudců z lidu u 

lidového soudu v Přešticích) 

1954 kar 89 

262 070.0 Trestní právo správní a přestupky – 

všeobecně (všeobecné věci trestní 

odpovědnosti, evidence a ukládání 

trestů, trestání mladistvých a zániku 

1954 kar 89 
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trestnosti) (ustavení trestních komisí 

rady KNV a rad ONV, hlášení o složení 

trestních komisí v okresech) 

263 070.3 Trestní právo správní a přestupky – 

směrnice, výklady zákona (směrnice pro 

stíhání neplničů dávek) 

1954 kar 89 

264 070.5 Trestní právo správní a přestupky – 

školení (školení členů trestních komisí a 

pracovníků v trestní agendě) 

1954–1955 kar 89 

265 070.6 Trestní právo správní a přestupky – 

dohlídky (dohlídka na výkon trestní 

agendy správní u MNV Kdyně) 

1954 kar 89 

266 070.7 Trestní právo správní a přestupky – 

situační zprávy (situační zprávy z oboru 

trestní agendy správní – hlášení 

z okresů) 

1954 kar 89 

267 070.8 Trestní právo správní a přestupky – 

přestupky (úprava trestních lístků) 

1954 kar 89 

268 072.2 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zdraví lidu 

(ochrana zdravotní péče, 

zdravotnických ústavů a zařízení, léčiv, 

zdravotnických potřeb, zajištění 

řádného výkonu zdravotnických 

povolání, nezávadnosti poživatin a 

jiných předmětů potřeby, potírání 

alkoholismu a přestupky v oboru 

pohřbívání) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně B – 

Š) 

1954 kar 89 

269 072.3 Trestní právo správní a přestupky – 

trestní ochrana práce, ochrana zdraví 

lidu a zásobování – ochrana zásobování 

(černý obchod, přestupky v oboru 

výživy a zásobování a přestupky 

cenové) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně M) 

1954 kar 89 

270 073.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

ochrana činnosti veřejných orgánů 

(vydávání se za veřejný orgán, 

neuposlechnutí těchto orgánů, ztížení a 

rušení jejich činnosti) (jednotlivá 

odvolání proti rozhodnutí ONV – 

řazeno abecedně B – J)  

1954 kar 89 
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271 073.9 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana pořádku ve věcech veřejných – 

jiné (jednotlivá odvolání v případech 

provinění proti národní cti podle 

dekretu č. 138/1945 Sb. – řazeno 

abecedně Š – T) 

1954 kar 89 

272 076.1 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

společenského života pracujících 

(ochrana svobody shromažďovací a 

spolčovací, veřejných zábav, porušování 

listovního tajemství, rušení příjmu 

rozhlasového vysílání, nebezpečné 

vyhrožování, urážky na cti, přestupky 

proti mravnosti, mravní ohrožení 

mládeže, překročení uzavírací hodiny, 

hazardní hry) (jednotlivá odvolání proti 

rozhodnutí ONV – řazeno abecedně 

A – Z) 

1954 kar 89 

273 076.2 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – přestupky 

obecně nebezpečné (ochrana proti 

požárům a jiným živelným pohromám, 

přestupky proti předpisům o zbraních, 

střelivu a střelnicích, v oboru výbušnin, 

nástroje k páchání trestního činu) 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně C – R) 

1954 kar 89 

274 076.3 Trestní právo správní a přestupky – 

ochrana občanského soužití – ochrana 

silničního, železničního a leteckého 

provozu a ochrana plavby (statistická 

vyhodnocení dopravních nehod, 

jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně M – V) 

1954 kar 89 

275 103.0 Plánování potřeb – plánování investic – 

všeobecně (mj. směrnice pro 

financování projektové a průzkumné 

činnosti, zprávy o plnění plánu, návrh 

investičního plánu pro pohraničí) 

1954 kar 90 

276 103.1 Plánování potřeb – plánování investic – 

investice stavební (mj. zajištění zahájení 

stavebně-montážních prací, výstavba 

administrativních budov národních 

výborů, výhledový plán investiční 

výstavby) 

 

1954 kar 90 
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277 203.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – voličské 

seznamy – všeobecně (instrukce 

k uschování seznamů voličů pro 

případné doplňující volby) 

1954 kar 91 

278 204.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – věci 

volební – všeobecné a společné věci 

(mj. zápis o vyúčtování dotisku 

hlasovacích lístků, záznam o zničení 

nepoužitých hlasovacích lístků) 

1954 kar 91 

279 204.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – věci 

volební – volby do Národního 

shromáždění a Slovenské národní rady 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů – volební obvody okresů Blatná, 

Blovice, Domažlice, Horažďovice, 

Horšovský Týn) 

1954 kar 91 

279 204.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – věci 

volební – volby do Národního 

shromáždění a Slovenské národní rady 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů – volební obvody okresů Klatovy, 

Plasy, Plzeň-město, Přeštice) 

1954 kar 92 

279 204.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – věci 

volební – volby do Národního 

shromáždění a Slovenské národní rady 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů – volební obvody okresů 

Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, 

Tachov) 

1954 kar 93 

280 204.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – věci 

volební – doplňovací volby (instrukce 

pro národní výbory k doplňovacím 

volbám) 

1954 kar 93 

281 211.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

všeobecné a společné věci (mj. měsíční 

hlášení sňatků, narození a úmrtí 

z okresů, hlášení úmrtí osob, převzetí 

druhopisů matrik, zasílání matričních 

dokladů do NSR, opravy jmen a 

příjmení v matričních zápisech) 

1954 kar 94 

282 211.1 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha narození (žádosti o vydání 

rodného listu) 

1954 kar 94 

283 211.2 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha manželství (žádosti o vydání 

oddacího listu) 

1954 kar 94 
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284 211.3 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

kniha úmrtí (žádosti o vydání úmrtního 

listu) 

1954 kar 94 

285 211.7 Vnitřní správa – vnitřní věci – matriky – 

věci matrikářů (mj. seznamy matričních 

obvodů, matrikářů a jejich zástupců 

v okresech, změny matrikářů) 

1954 kar 94 

286 212 Vnitřní správa – vnitřní věci – jméno a 

příjmení (žádosti o změnu jména, 

žádosti o změnu příjmení) 

1954 kar 95 

287 213.4 Vnitřní správa – vnitřní věci – uzavření 

manželství (povolení k uzavření sňatku) 

1954 kar 95 

288 213.6 Vnitřní správa – vnitřní věci – sňatkové 

síně – úprava (přemístění obřadní síně 

z obce Žichlice do obce Planá) 

1954 kar 95 

289 216.0 Vnitřní správa – vnitřní věci – státní 

občanství – všeobecně (žádost o 

stanovisko KNV k vydávání opisů 

osvědčení o státní spolehlivosti) 

1954 kar 95 

290 251 Národní bezpečnost – správa – evidence 

obyvatelstva, průkazy totožnosti, 

evidence soudních provinilců, 

vysvědčení zachovalosti, osvědčení 

státní národní spolehlivosti (připomínky 

k návrhu instrukce pro hlášení a 

evidenci občanů) 

1954 kar 95 

291 262 Ostatní věci bezpečnostně – správní – 

věci shromažďovací a spolkové, vlajky, 

prapory, znaky, odznaky a stejnokroje 

(vznik, zánik a činnost spolků, revize 

spolků) 

1954 kar 95 

292 284.1 Obrana státu (národní obrana) – branná 

povinnost – odvodní povinnost (mj. 

péče o povolance, zajištění místností 

pro slavnostní nástup povolanců, zřízení 

výcvikových středisek povolanců, 

materiály krajské komise péče o brance, 

zprávy z okresních komisí péče o 

brance) 

1954 kar 95 

293 416.0 Pracovní kádry a práce – produktivita 

práce a pracovní soutěžení (mj. 

materiály komise pro posuzování 

zlepšovacích návrhů při KNV, návrhy 

zlepšovacích návrhů) 

 

1954 kar 95 
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294 416.1 Pracovní kádry a práce – produktivita 

práce a pracovní soutěžení – 

socialistické soutěžení (soutěž Do boje 

za zlepšení služby odborů sociálního 

zabezpečení národních výborů) 

1954 kar 95 

295 431.0 Národní pojištění – organizace a 

hospodaření národního pojištění – 

všeobecně (porady vedoucích odborů 

sociálního zabezpečení) 

1954 kar 95 

296 437 Národní pojištění – věci zaopatřovacích 

zařízení a podpůrných fondů (podpůrné 

fondy zaměstnanecké – převzetí 

Ústřední radou odborů) 

1954 kar 95 

297 440 Všeobecná sociální péče – všeobecné a 

společné věci (zprávy o činnosti odborů 

sociálního zabezpečení v okresech, 

návrh úpravy národního pojištění 

družstevníků, plány práce odborů 

sociálního zabezpečení) 

1954 kar 95 

298 443 Všeobecná sociální péče – sociální 

zabezpečení osob povolaných ke službě 

v branné moci a jejich rodinných 

příslušníků, zaopatřovací příspěvek (mj. 

přehledy o poskytování zaopatřovacího 

příspěvku v okresech, odstranění 

nedostatků v přiznávání zaopatřovacích 

příspěvků) 

1954 kar 95 

299 463 Bytová péče – hospodaření s byty 

(odvolání ke KNV Plzeň proti 

rozhodnutí ONV v bytových 

záležitostech – řazeno abecedně B – Č) 

1954 kar 95 

   

Manipulace 1955–1958 

  

300 vnitř/1 Všeobecně (mj. materiály komise pro 

posuzování zlepšovacích návrhů, 

zlepšovací návrhy, směrnice KNV o 

vynálezech a zlepšovacích návrzích, 

výstava amerických špionážních balonů 

v Plzni, soupisy tiskařských strojů a 

zařízení v okresech, pokyny pro 

telefonický a dálnopisný styk u 

národních výborů) 

1955–1958 kar 96 

301 vnitř/3 Řízení, kontrola a zajišťování řádné 

činnosti podřízených odborů rad 

národních výborů nižšího stupně (mj. 

přezkoušení a doplnění prověrky 

1956–1957 kar 96 
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efektivnosti v úseku hospodářství 

řízeného odborem pro vnitřní věci, 

delimitace zaměstnanců, věcných 

prostředků a úřadoven) 

302 vnitř/4 Úkoly a vnitřní organizace odboru pro 

vnitřní věci (přenesení hospodářsko-

finanční agendy justičních orgánů na 

národní výbory) 

1956 kar 96 

303 vnitř/5 Stížnosti a oznámení pracujících 

(vyřizování stížností, oznámení a 

podnětů pracujících orgány národních 

výborů, jednotlivé stížnosti) 

1955–1958 kar 96 

304 vnitř/6 Dobrovolné organizace, spolky, zvláštní 

sdružení a shromáždění (mj. dozor nad 

činností spolků, ústřední evidence 

spolků, vznik, zánik a činnost spolků) 

1955–1958 kar 97 

305 vnitř/7 Obranyschopnost státu (mj. přípravy 

Dne Československé armády, zřízení 

výcvikových středisek pro povolance, 

péče o povolance, vyhodnocení 

přípravy povolanců na vojenskou 

základní službu) 

1955–1958 kar 98 

305 vnitř/7 Obranyschopnost státu (materiály 

z krajského aktivu pro péči o povolance 

v Plzni, zprávy z okresních aktivů pro 

péči o povolance) 

1955–1956 kar 99 

306 vnitř/8 Provádění voleb (mj. doplňovací volby, 

oběžníky a pokyny k volbám, skartace 

volebních písemností) 

1955–1958 kar 100 

306 vnitř/8 Provádění voleb (mj. organizace práce 

ústřední volební komise ve volební den, 

vyhláška o stanovení volebních obvodů 

a zřízení obvodních volebních komisí, 

počet a složení obvodních volebních 

komisí) 

1957 kar 101 

306 vnitř/8 Provádění voleb (mj. organizačně-

technické zabezpečení voleb, přehled o 

počtu kandidátů zaregistrovaných pro 

volby, počet voličů v kraji, vyhlášky o 

zřízení volební komise, organizace 

volebního dne v jednotlivých okresech) 

1957 kar 102 

306 vnitř/8 Provádění voleb (mj. konečná hlášení o 

výsledcích voleb, zápisy o sčítání hlasů, 

zápisy o hlasování v jednotlivých 

volebních obvodech č. 1 – č. 15) 

1957 kar 103 
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306 vnitř/8 Provádění voleb (zápisy o sčítání hlasů, 

zápisy o hlasování v jednotlivých 

volebních obvodech č. 16 – č. 55) 

1957 kar 104 

306 vnitř/8 Provádění voleb (zápisy o sčítání hlasů, 

zápisy o hlasování v jednotlivých 

volebních obvodech č. 56 – č. 83) 

1957 kar 105 

307 vnitř/9 Územní organizace (mj. změny hranic 

mezi Plzeňským krajem a Jihočeským 

krajem, slučování MNV, slučování a 

rozlučování obcí) 

(1941)1950–

1958 

kar 106 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. nová úprava oznamování 

přestupků, výkon trestu zákazu pobytu, 

nedostatky ve vymáhání pokut, kárné 

stíhání rozkrádání a poškozování 

majetku v socialistickém vlastnictví, 

stíhání neplničů dodávek zemědělských 

produktů, zlepšení dodávkové a platební 

morálky u jednotlivě hospodařících 

rolníků a JZD, prováděcí pokyny 

k amnestii v oboru trestního práva 

správního – 9. 5. 1955 a 1. 12. 1957, 

rozšíření trestní pravomoci MNV, 

spolupráce odborů pro vnitřní věci 

s ostatními orgány státní správy, 

trestnost mládeže do 18 let) 

1955–1958 kar 107 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. rozšíření aktivu trestní 

komise o nové členy, porada členů 

trestní komise, rozbor soudní praxe, 

situační zprávy z oboru trestní agendy 

správní – hlášení z okresů 1955–1957) 

1955–1958 kar 108 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (situační zprávy z oboru trestní 

agendy správní – hlášení z okresů 1958) 

1958 kar 109 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – Ž) 

1955 kar 109 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – L) 

1956 kar 110 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

 

1956 kar 111 
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v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně M – Ž) 

307 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – J) 

1957 kar 112 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně K – Ř) 

1957 kar 113 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně S – Ž) 

1957 kar 114 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně A – J)  

1958 kar 115 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně K – O) 

1958 kar 116 

308 vnitř/10 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (odvolání proti nálezům ONV 

v přestupkových věcech – řazeno 

abecedně P – Ž) 

1958 kar 117 

309 vnitř/11 Součinnost pro hlášení obyvatelstva 

(mj. určení oddělení Veřejné 

bezpečnosti za ohlašovací orgány 

v krajských a okresních městech, 

předpisy o občanských průkazech a 

hlášení pobytu občanů, návrh na 

zavedení domovních seznamů u 

ohlašoven, zneužívání předpisů o 

hlášení obyvatelstva) 

1955–1958 kar 118 

310 vnitř/12 Povolávání soudců z lidu (mj. soudci 

z lidu u Lidového soudu v Přešticích, u 

Krajského soudu v Plzni, zřízení 

návrhové komise pro jejich výběr u 

KNV v Plzni, nové seznamy soudců – 

hlášení z okresů, volby soudců z lidu a 

posudky na ně, zprávy z okresů o 

průběhu  předvolební kampaně a voleb, 

záznam o složení slibu soudců z lidu 

Krajského soudu v Plzni, soudní znalci) 

  

1955–1958 kar 118 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

64 

 

311 vnitř/13 Státní občanství (všeobecně mj. vzory 

tiskopisů žádostí o osvědčení o 

československém státním občanství, 

pokyny k provádění Úmluvy mezi ČSR 

a SSSR o úpravě státního občanství 

osob s dvojím státním občanstvím, 

směrnice k provádění zákona č. 

194/1949 Sb.) 

1955–1958 kar 119 

311 vnitř/13 Státní občanství (žádosti o udělení 

československého státního občanství 

podle zákona č. 74/1946 Sb. – řazeno 

abecedně K – Š, podle zákona č. 

179/1946 Sb. – řazeno abecedně J) 

1955–1957 kar 119 

311 vnitř/13 Státní občanství (osvědčení o státním 

občanství, nabývání státního občanství 

narozením – řazeno abecedně J – Z; 

nabývání státního občanství sňatkem – 

řazeno abecedně A – V; naturalizace – 

řazeno abecedně A – L) 

1955–1958 kar 119 

311 vnitř/13 Státní občanství (naturalizace – řazeno 

abecedně M – Ž; reemigrace – řazeno 

abecedně K; ponechání státního 

občanství při provdání za cizince – 

řazeno abecedně D – K; pozbývání 

státního občanství – řazeno abecedně B 

– V; věci státního občanství podle 

dekretu č. 33/1945 Sb. – řazeno 

abecedně H – W; věci státního 

občanství podle zákona č. 34/1953 Sb. – 

řazeno abecedně H – V; seznam osob 

odmítajících československé státní 

občanství, seznamy osob bez státní 

příslušnosti na území ČSR) 

(1946)1955–

1958 

kar 120 

312 vnitř/14 Matriky a změny jména (mj. předání 

matrik Státního archivu v Plasích 

matričním obvodům MNV, pokyny 

k matriční agendě, seznamy převzatých 

matrik a duplikátů matrik, výkaz o 

počtu uzavřených manželství) 

1955–1956 kar 120 

312 vnitř/14 Matriky a změny jména (mj. výkazy o 

počtu uzavřených manželství, seznam 

matrik uložených u MNV Zbůch, 

připomínky k návrhu vyhlášky o 

matrikách, seznamy matričních a 

farních obvodů v okresech, změny 

matričních obvodů, žádosti o opravy 

rodných listů, žádosti o vydání rodného 

(1947)1955–

1958 

kar 121 
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listu, žádosti o vydání oddacího listu, 

rozluka a rozvod manželství, změny 

jména a příjmení, uznání otcovství, 

osvojení, adopce, prohlášení za mrtvého 

a zápisy do matriky zemřelých, 

vysvědčení o způsobilosti ke sňatku) 

312 vnitř/14  Matriky a změny jména (mj. dohled nad 

vedením matrik, školení okresních 

matrikářů, připomínky k odborné a 

administrativní matriční agendě, 

vysvětlivky a pokyny k různým 

matričním případům, porady matrikářů) 

1955–1958 kar 122 

312 vnitř/14 Matriky a změny jména – Sbor pro 

občanské záležitosti (mj. zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech, besedy s důchodci, zlaté 

svatby, vítání občánků, životní jubilea – 

167  ks fotografií) 

1955–1956 kar 122 

312 vnitř/14 Matriky a změny jména – Sbor pro 

občanské záležitosti (mj. zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech, výpůjčky filmů na besedy 

s důchodci, zlaté svatby, vítání občánků, 

životní jubilea – 137 ks fotografií) 

1957–1958 kar 123 

313 vnitř/15 Sňatky s cizinci  1956–1957 kar 123 

314 vnitř/16 Sociální služby – zaopatřovací 

příspěvky rodinám vojáků, péče o 

emigranty (směrnice k zákonu č. 

64/1950 Sb., výkazy a situační zprávy o 

poskytování zaopatřovacích příspěvků z 

okresů) 

1955–1957 kar 123 

315 vnitř/19  Archivy, archivnictví (mj. hodnocení 

okresních archivů Krajskou správou 

ministerstva vnitra Plzeň, směrnice o 

vedení evidence jednotného státního 

archivního fondu) 

1957 kar 124 

316 vnitř/20 Všeobecné a společné věci plánování 

(mj. komentář k předběžnému návrhu 

perspektivního plánu rozvoje, 

metodické pokyny k sestavení plánu 

rozvoje národního hospodářství) 

1956–1958 kar 124 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. plánování 

stavebně-montážních prací, komentář 

k předběžnému návrhu investiční 

výstavby, plán generálních oprav 

 

1955–1956 kar 124 
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motorových vozidel, předběžný návrh 

plánu pro investiční výstavbu ONV) 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. návrh plánu 

mimolimitních investic, výkazy o plnění 

plánu investic v okresech)  

1955–1956 kar 125 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. návrh plánu 

investic, rozbor plnění plánu investic 

v okresech, požadavky na stavební 

generální opravy, výstavba garáží pro 

KNV v Plzni, směrnice pro předávání 

podkladů pro zajištění dodávek 

strojního zařízení na stavby, předběžné 

návrhy stavebně-montážních prací)   

1955–1957 kar 126 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. pokyny pro 

předkládání požadavků na stroje a 

zařízení z dovozu, požadavky na 

strojírenské výrobky, rozpis plánu 

projektových prací, výhledové 

investiční plány, výkazy o plnění plánu 

v okresech) 

1955–1957 kar 127 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. výkazy o plnění 

plánu v okresech, přepracovaný návrh 

plánu generálních oprav) 

1956–1957 kar 128 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. předběžný návrh 

plánu investiční výstavby, předběžné 

rozdělovací plány na investiční 

prostředky PO, pokyny pro předkládání 

návrhů dovozu na investiční stroje) 

1956–1958 kar 129 

317 vnitř/21 Plánování investic (plánování investic 

jednotlivých ONV) 

1955–1957 kar 130 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. plánování 

investic jednotlivých ONV, rozpis 

investičního plánu, přehled o 

plánovaných prostředcích na lázně a 

rekreační místa v investiční výstavbě, 

rekonstrukce kotelny KNV, návrh plánu 

stavebně-montážních prací) 

1956–1958 kar 131 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. výstavba 

administrativní budovy ONV Tachov, 

zprávy o plnění plánu investic, přepočet 

plánu generálních oprav na nové 

velkoobchodní ceny) 

1955–1958 kar 132 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. návrh plánu 

investiční výstavby, směrnice o 

požadavcích na stavebně-montážní 

 

1956–1958 kar 133 
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práce, plánování oprav motorových 

vozidel) 

317 vnitř/21 Plánování investic (mj. financování 

investiční výstavby, směrnice pro 

změny a přesuny v plánu investic a 

generálních oprav, přístavba zasedací 

síně v budově KNV, přehled o 

investicích a generálních opravách 

v okresech, přehled prací zařazených do 

akce Z – hlášení z okresů) 

 1957–1958 kar 134 

318 vnitř/22 Plánování materiálně technického 

zásobování (mj. plány generálních 

oprav motorových vozidel, soupisy 

požadavků materiálu a výrobků pro 

ONV, soupis požadavků materiálu a 

výrobků pro hospodářskou správu 

odboru pro vnitřní věci) 

1956–1957 kar 134 

318 vnitř/22 Plánování materiálně technického 

zásobování (soupisy požadavků 

materiálu a výrobků pro požární 

ochranu, pro Civilní obranu, pro 

krajskou vojenskou správu, pro garáže 

KNV) 

1957–1958 kar 135 

319 vnitř/24 Statistika, evidence, výkaznictví (mj. 

směrnice a pokyny k vypracování 

statistických výkazů) 

1955–1958 kar 135 

320 vnitř/26 Inventarizace (mj. pokyny pro generální 

inventarizaci, zprávy o průběhu 

generální inventarizace v kraji, využití 

výsledků generální inventarizace, 

inventarizace základních prostředků 

autoprovozu) 

1955–1958 kar 135 

321 vnitř/28 Věci finanční (mj. návrhy rozpočtů na 

úseku vnitřní správy, rozbory 

hospodaření na úseku vnitřní správy, 

pracovní porady rozpočtových 

pracovníků, připomínky k rozpočtu, 

vyúčtování paušálu poštovného, 

opatření k hospodárnému využití 

telefonních a dálnopisných zařízení u 

národních výborů, telefonizace obcí) 

1955–1958 kar 136 

321 vnitř/28 Věci finanční (mj. kontroly hospodaření 

s rozpočtovými prostředky v okresech, 

přesuny výdajů na potřeby pro veřejné 

dobrovolné požární sbory, čerpání 

rozpočtových prostředků v okresech, 

reprezentační výdaje národních výborů, 

1955–1958 kar 137 
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přehledy o finančním zajištění úkolů 

požární ochrany, přesuny rozpočtových 

prostředků vlivem změn plánu – hlášení 

z okresů, výdaje na volby do národních 

výborů) 

321 vnitř/28 Věci finanční (mj. vyčlenění 

energetické inspekce do odboru 

průmyslového – převod finančních 

prostředků, plán rozpočtu na úseku 

vnitřní správy) 

1957–1958 kar 138 

322 vnitř/31 Národní majetek, koupě – převod (mj. 

zpráva o stavu správy národního 

majetku, opatření ke zlepšení správy 

národního majetku) 

1957–1958 kar 138 

323 vnitř/32 Bytová péče, výstavba rodinných 

domků (výstavba rodinných domků 

svépomocí) 

1954–1958 kar 138 

324 vnitř/33 Živelné pohromy (příspěvky na 

povodně, přehled škod způsobených 

povodněmi) 

1956 kar 138 

325 vnitř/34 Školy, školení (zrušení internátní školy 

ve Kdyni, učební osnova pro školení 

dálnopisných manipulantek, školení a 

zkoušky manipulantek dálnopisných 

stanic) 

1955–1957 kar 138 

326 vnitř/36 Správa úředních budov (údržba budov 

národních výborů) 

1955 kar 138 

327 vnitř/38 Hospodářské smlouvy (uzavírání a 

rušení hospodářských smluv) 

1955–1957 kar 138 

328 vnitř/40 Spisová manipulace (spisová 

manipulace u výkonných orgánů 

národních výborů) 

1955–1958 kar 138 

329 vnitř/41 Kancelářské potřeby, pomůcky a 

tiskoviny (převod počítacích strojů od 

Státní banky československé, využití 

účtovacích strojů u národních výborů) 

1956–1958 kar 138 

330 vnitř/42 Pojmenování ulic a veřejného 

prostranství (revize v číslování domů v 

okresech, sestavení seznamů 

domovních čísel v okresech) 

1957 kar 138 

331 vnitř/44 Provádění předpisů o státních hranicích 

(demolice v hraničním a zakázaném 

pásmu, příprava dokumentace pro 

asanaci hraničního pásma) 

1954–1959 kar 139 
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332 vnitř/45 Péče o místní bezpečnost (mj. instrukce 

pro činnost okrskového zmocněnce 

veřejné bezpečnosti, činnost národních 

výborů při plnění úkolů bezpečnostní 

povahy, zprávy o činnosti komisí pro 

místní bezpečnost) 

1955–1958 kar 139 

333 vnitř/49 Ztráty a nálezy (směrnice pro přejímání, 

správu a realizaci nalezených věcí) 

1955 kar 139 

334 vnitř/53 Požární ochrana (mj. zpráva o situaci 

v požární ochraně, směrnice pro činnost 

komisí pro sledování požárnosti, 

směrnice o provádění prověřovacích 

zkoušek znalostí příslušníků inspekcí 

požární ochrany, vyhodnocení žní 

v okresech, zajištění požární 

bezpečnosti v době návštěvy delegace 

komunistické strany a vlády SSSR, 

zajištění požární bezpečnosti v den 

pohřbu A. Zápotockého, materiály 

okresních komisí pro sledování 

požárnosti, zajištění a vyhodnocení 

topné sezony) 

1956–1958 kar 140 

334 vnitř/53 Požární ochrana (mj. zajištění požární 

bezpečnosti k 10. výročí Vítězného 

února, zajištění žní, zprávy z okresů o 

preventivních prohlídkách okresních 

inspektorátů požární ochrany, seznam 

závodů evidovaných okresními 

inspektoráty požární ochrany 

k provádění preventivních prohlídek) 

1957–1958 kar 141 

334 vnitř/53 Požární ochrana (mj. zpráva o plnění 

úkolů Krajské inspekce požární 

ochrany, rozkazy náčelníka Krajské 

inspekce požární ochrany, požární 

ochrana v Měsíci bezpečnosti, návrh 

vyhlášky o zajištění pohotovosti 

hasicích zařízení, povodňové zprávy, 

zprávy o požárnosti, dohlídky požární 

ochrany v závodech, zajištění topné 

sezony, plány investic) 

1955–1958 kar 142 

   

Manipulace 1959–1976 

  

335 51 Všeobecně (společné i samostatné věci 

odborů, oddělení i jednotlivých agend) 

(mj. využívání paušálu poštovného u 

národních výborů, telefonní a 

dálnopisná zařízení u národních výborů, 

1959–1962 kar 143 
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počty telefonů u národních výborů – 

hlášení z okresů) 

336 52/2 Organizace státních orgánů – národní 

výbory (zabezpečení majetkoprávních a 

administrativních záležitostí při územní 

reorganizaci) 

1959–1961 kar 143 

337 57 Školení, instruktáže, výcvik (školení a 

zkoušky dálnopisných manipulantek) 

1960 kar 143 

338 59/1 Socialistické soutěžení – soutěže (mj. 

soutěž k získání titulu Brigáda 

socialistické práce, soutěž Za zvelebení 

a zkrášlení měst a vesnic na počest 15. 

výročí osvobození ČSR) 

1959–1963 kar 143 

339 59/2 Socialistické soutěžní – zlepšovací 

návrhy (mj. materiály z komise pro 

posuzování zlepšovacích návrhů, 

tematické úkoly pro zlepšovací návrhy) 

1959–1962 kar 143 

340 60/1 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – stížnosti (přehled a rozbor 

o stavu vyřizování stížností, jednotlivé 

stížnosti) 

1959–1964 kar 143 

341 67 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. porady zpracovatelů trestní 

agendy, závady a připomínky k výkonu 

trestní agendy správní, vyměřování 

pokut za přestupky, kriminalita 

mladistvých, trestní postih rozkrádání a 

poškozování majetku v socialistickém 

vlastnictví, soudružské soudy) 

1959 kar 143 

341 67 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. školení členů trestních 

komisí, kárné řízení v podnicích 

řízených národními výbory, prověrky 

trestní agendy správní v okresech, plán 

hlavních úkolů Krajského soudu v Plzni 

a prokuratur v kraji, opatření ke 

zlepšení výkonu trestní agendy správní 

na úseku národních výborů, amnestie 

k 9. 5. 1960, situační zprávy z okresů) 

1959–1961 kar 144 

341 67 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (situační zprávy z okresů) 

1961–1964 kar 145 

342 67/1 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – rejstřík přestupků (rejstřík 

přestupků projednávaných trestní 

komisí rady KNV Karlovy Vary – 

předání ZKNV Plzeň) 

1959–1960 kar 145 
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343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně A – J) 

1959 kar 146 

343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně K – P) 

1959 kar 147 

343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně R – Ž) 

1959 kar 148 

343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně A – Ž) 

1960 kar 149 

343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně B – Z) 

1961 kar 150 

343 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

– řazeno abecedně J – V) 

1962 kar 150 

344 70 Inventarizace (mj. pokyny k provedení 

řádné inventarizace, porady 

inventarizační komise, harmonogramy 

inventarizačních prací, zprávy o 

inventarizaci) 

1959–1964 kar 151 

345 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. soupis strojů 

a výrobních zařízení, inventura garáží, 

inventura materiálových zásob, 

inventarizace úředních knihoven, 

zprávy o provedených inventarizacích u 

KNV a ONV) 

1959–1964 kar 151 

345 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. inventurní 

seznamy majetku ve správě ZV ROH, 

inventurní seznamy knižního fondu, 

inventurní seznamy materiálových 

zásob v garážích, inventura v závodní 

jídelně) 

1963–1964 kar 152 

346 71/1  Ceny – tvorba cen (přepočet státního 

plánu na nové ceny k 1. 1. 1964 u 

organizací řízených ONV a ZKNV) 

1963–1964 kar 152 
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347 72/2 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem – 

převody (mj. vládní usnesení o 

dispozicích s administrativními 

budovami, místnostmi a ostatním 

majetkem při provádění změn 

v územním členění státu, komentář 

přehledu budov a místností v rušených 

okresech Plzeňského a Karlovarského 

kraje, administrativní dohody o převodu 

správy národního majetku) 

1958–1965 kar 152 

348 72/5 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem – 

nájmy, správa (mj. nedostatky ve správě 

národního majetku, opatření ke zlepšení 

správy národního majetku) 

1959 kar 152 

348 72/5 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem – 

nájmy, správa (mj. seznam 

rozestavěných administrativních budov 

pro účely KNV a ONV, likvidace 

nájemních poměrů se soukromníky, 

seznamy základních prostředků ve 

správě KNV a ONV v odvětví vnitřní 

správy) 

1957–1962 kar 153 

349 72/6 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem – 

ostatní (demolice zchátralých budov a 

zařízení v pohraničí – Akce D, převod 

majetku ONV a KNV v oboru vnitřní 

správy v souvislosti s novým územním 

uspořádáním státu, komplexní zprávy o 

zhodnocení odvětví vnitřní správy 

v okresech, přehled o hospodaření 

odborů pro vnitřní věci  ONV) 

1959–1961 kar 154 

350 104 Komise národních výborů a jejich rad 

(zprávy komise pro občany německé 

národnosti) 

1960 kar 154 

351 129 Prověrky a revize u výkonných orgánů 

národních výborů a podřízených 

organizací (mj. prověrka hospodaření 

v odvětví vnitřní správy v kraji, 

prověrky hospodaření a činnosti ONV 

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary 

v odvětví vnitřní správy) 

1959–1964 kar 154 

351 129 Prověrky a revize u výkonných orgánů 

národních výborů a podřízených 

1959–1964 kar 155 
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organizací (mj. prověrky hospodaření a 

činnosti ONV Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-

město, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, 

Tachov v odvětví vnitřní správy) 

352 154 Plány – všeobecně – víceleté 

(metodické pokyny pro pětileté plány 

rozvoje hospodářství plánovaného 

samostatně MNV) 

1959 kar 155 

352 154 Plány – všeobecně – roční (mj. plány 

rozvoje hospodářství, převod plánu a 

rozpočtu v důsledku nové územní 

organizace, předběžné hospodářsko-

politické směrnice pro sestavení plánu, 

zprávy z ONV o plnění plánu) 

1959–1961 kar 155 

352 154 Plány – všeobecně – roční (zprávy 

z ONV o plnění plánu) 

1962–1964 kar 156 

353 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generální opravy – dlouhodobé 

(vypracování návrhu úpravy plánu 

decentralizované výstavby na léta  

1963–1965 a návrh na léta 1966–1970) 

1962–1964 kar 157 

353 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – pětileté (rozpis  

3. pětiletého plánu, návrh 3. pětiletého 

plánu v investiční výstavbě) 

1959–1961 kar 157 

353 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. zprávy z 

okresů o plnění plánu v oboru vnitřní 

správy, přehled plnění plánu 

decentralizované investiční výstavby 

v odvětví vnitřní správy u KNV, 

přehledy o plnění plánu investic) 

1959–1961 kar 157 

353 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. přehledy 

o plnění plánu investic, plán investic, 

plán generálních oprav motorových 

vozidel, plán generálních a středních 

stavebních oprav, Akce Z – přehledy o 

plnění z okresů, celostátní výstava akce 

Z – 19 ks fotografií) 

1959–1964 kar 158 

354 154/3 Plány – materiálně technického 

zásobování – roční (požadavky na 

zajištění dodávek materiálů, požadavky 

na spotřební materiály CO) 

 

 

1959–1961 kar 158 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

74 

 

354 154/3 Plány – materiálně technického 

zásobování – roční (požadavky na 

zajištění dodávek materiálů) 

1961–1963 kar 159 

355 155 Bilance (bilance základních fondů 

v oboru vnitřní správy) 

1962–1964 kar 159 

356 176/2 Rozpočty – roční rozpočty národních 

výborů, sestavování, normy, ukazatele, 

rozpisy (mj. přehledy plnění rozpočtu 

v oboru vnitřní správy, návrhy plánu 

rozpočtu v oboru vnitřní správy, 

stanovení základních ukazatelů pro 

sestavení rozpočtu) 

1959–1964 kar 159 

357 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtů, 

komplexní roční rozbory (mj. pokyny 

ke zpracování komplexní zprávy o 

zhodnocení odvětví plánovaných 

národními výbory, komplexní rozbory 

hospodaření v oboru vnitřní správy) 

1959–1960 kar 160 

357 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtů, 

komplexní roční rozbory (komplexní 

rozbory hospodaření v oboru vnitřní 

správy národních výborů) 

1961–1964 kar 161 

358 601 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění (mj. prověrka 

spolkových katastrů, přehled spolků a 

jejich poboček v kraji, návrh směrnice o 

povolování tělovýchovných podniků, 

pokyny k ustavování okresních 

zemědělsko-lesnických společností) 

1959–1964 kar 161 

359 601/2 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění – spolky 

(utvoření, změny stanov a zánik spolků) 

1959–1964 kar 161 

360 601/3 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění – sdružení 

(činnost obce Baráčníků v Plzni) 

1962–1963 kar 161 

361 602 Obranyschopnost státu (usnesení 5. 

zasedání pléna KV Svazarmu – 

všenárodní příprava obyvatelstva 

k civilní obraně) 

1959 kar 162 

362 602/3 Obranyschopnost státu – péče o brance 

(průběh přípravy branců na vojenskou 

základní službu) 

1959 kar 162 

363 603 Volby (mj. politicko-organizační plán 

na zajištění voleb, úkoly volebních 

komisí při organizaci volebního dne, 

1960–1964 kar 162 
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zajištění telefonního spojení v den 

voleb, konečná hlášení o výsledcích 

voleb, přehled o finančních výdajích na 

volby, vyhodnocení průběhu voleb, 

volební vyhlášky) 

364 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o hlasování a 

zápisy o sčítání hlasů – volební obvody 

Domažlice, Cheb, Aš, Karlovy Vary) 

1960 kar 162 

364 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o hlasování a 

zápisy o sčítání hlasů – volební obvody 

Toužim, Ostrov, Klatovy, Sušice, Plzeň-

město I., Plzeň-město II., Plzeň-město 

III., Přeštice, Blovice) 

1960 kar 163 

364 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (mj. zápisy o hlasování a 

zápisy o sčítání hlasů – volební obvody 

Plzeň-sever, Plasy, Rokycany, Sokolov, 

Kraslice, Tachov) 

1960 kar 164 

364 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (mj. registrace kandidátů 

pro volby do Národního shromáždění, 

sumáře konečného hlášení výsledků 

voleb do Národního shromáždění – 

volební obvody Domažlice, Cheb, 

Ostrov, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-

město I.) 

1964 kar 164 

364 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (mj. sumáře konečného 

hlášení výsledků voleb do Národního 

shromáždění – volební obvody Plzeň-

město II., Plzeň-město III., Přeštice, 

Blovice, Plzeň-sever, Rokycany, 

Sokolov, Tachov) 

1964 kar 165 

365 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(doplňovací volby do národních výborů 

v kraji, zápisy o hlasování a zápisy o 

sčítání hlasů pro volby do ZKNV – 

volební obvody okresů Domažlice, 

Cheb) 

1958–1960 kar 165 

365 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů pro volby do ZKNV – volební 

obvody okresů Karlovy Vary, Klatovy) 

 

1960 kar 166 
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365 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů pro volby do ZKNV – volební 

obvody okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, 

Plzeň-město) 

1960 kar 167 

365 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(zápisy o hlasování a zápisy o sčítání 

hlasů pro volby do ZKNV – volební 

obvody okresů Rokycany, Sokolov, 

Tachov; skartace volebních spisů, 

doplňovací volby do ZKNV ) 

1960–1962 kar 168 

365 603/2 Volby – volby do národních výborů (mj. 

doplňovací volby do ZKNV, registrace 

kandidátů pro volby do ZKNV, 

výsledky voleb do ZKNV, sumáře 

konečného hlášení výsledků voleb do 

ZKNV – volební obvody okresů 

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, 

Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Plzeň-

město) 

1964 kar 169 

365 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(sumáře konečného hlášení výsledků 

voleb do ZKNV – volební obvody 

okresů Rokycany, Sokolov, Tachov) 

1964 kar 170 

366 603/4 Volby – volby soudců a soudců z lidu 

(mj. doplňovací volby soudců z lidu 

Krajského soudu v Plzni, sumáře 

konečného hlášení o výsledcích voleb 

soudců z povolání – hlášení z okresů, 

zhodnocení voleb soudců okresních 

soudů v kraji) 

1959–1964 kar 170 

367 604 Územní organizace (mj. revize 

názvosloví a místopisných názvů obcí, 

osad a místních částí v okresech, úprava 

seznamu obcí v souvislosti s novou 

územní organizací, přehled o slučování 

obcí v kraji, přejmenování závodů, 

institucí a ulic pojmenovaných podle 

žijících osob) 

1959–1964 kar 170 

367 604 Územní organizace (slučování a 

rozlučování obcí) 

1958–1964 kar 171 

368 605/1 Hlášení obyvatelstva – všeobecně (mj. 

stížnosti na postupy MNV ohledně 

odhlášek z trvalého pobytu, směrnice 

k předpisům o občanských průkazech a 

hlášení pobytu občanů, zákazy pobytu 

 

1959–1963 kar 172 
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konkrétní případy – řazeno abecedně B 

– V) 

369 606/1 Státní občanství – všeobecně, též 

evidence (mj. zprávy o výsledcích 

prověrek státoobčanské agendy 

v okresech, státní občanství osob 

maďarské národnosti, provádění 

Úmluvy mezi ČSR a SSSR o úpravě 

státního občanství osob s dvojím 

občanstvím a seznam osob, které si 

vybraly československé nebo sovětské 

státní občanství) 

1959–1963 kar 172 

370 606/2 Státní občanství – nabytí narozením, 

sňatkem (řazeno abecedně H – V) 

1959–1960 kar 172 

371 606/3 Státní občanství – naturalizace (řazeno 

abecedně A – Z) 

1959–1960 kar 172 

372 606/4 Státní občanství – reemigrace, opce 

(řazeno abecedně H – Z) 

1959–1961 kar 172 

373 606/6 Státní občanství – pozbytí sňatkem, 

propuštěním, odnětím (řazeno abecedně 

G – V) 

1959–1963 kar 172 

374 606/7 Státní občanství – věci podle dekretu  

č. 33/1945 Sb. (řazeno abecedně V) 

1960 kar 172 

375 607/1 Matriky, sňatky, změny jména – 

všeobecně (mj. seznam jmen vhodných 

k zápisu do matriky, žádosti o výpisy 

z matrik, zápisy o převzetí matričních 

knih národními výbory, seznamy 

druhopisů matrik převzatých národními 

výbory, návrh na vytvoření matričních 

obvodů v okrese Karlovy Vary, seznamy 

MNV v obvodu nově vytvořených 

okresů) 

1959–1964 kar 172 

376 607/3 Matriky, sňatky, změny jména – 

poznámky do knih narození, 

manželství, úmrtí (dodatečný zápis do 

knihy narození, zápis do knihy úmrtí) 

1960–1963 kar 172 

377 607/4 Matriky, sňatky, změny jména – věci 

matrikářů (mj. seznamy matrikářů 

v okresech, oprávnění k výkonu 

svatebních obřadů) 

1960–1964 kar 172 

378 607/5 Matriky, sňatky změny jména – dohled 

nad vedením matrik (dohlídky na 

vedení matriční agendy v okresech) 

 

1959–1963 kar 173 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

78 

 

379 607/6 Matriky, sňatky, změny jména – změny 

jména (žádosti o změny příjmení) 

1960 kar 173 

380 607/8 Matriky, sňatky, změny jména – sňatky 

s cizinci (žádosti a rozhodnutí o 

povolení ke sňatku s cizincem)  

1959–1960 kar 173 

381 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. zajištění 

rozvoje činnosti Sborů pro občanské 

záležitosti, připomínky k návrhu zásad 

pro organizování občanských obřadů, 

zajištění usnesení ÚV KSČ „Zásady 

využívání masových výchovných 

prostředků k výchově lidí, především 

mládeže, ke správnému poměru 

k otázkám rodičovství“, ustavení 

krajského poradního sboru, hlášení a 

zprávy o schůzích a činnosti Sborů pro 

občanské záležitosti v okresech 1959, 

besedy s důchodci, zlaté svatby, vítání 

občánků, životní jubilea – 335 ks 

fotografií) 

1959–1964 kar 174 

381 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech 1960, besedy s důchodci, 

zlaté svatby, vítání občánků, životní 

jubilea – 148 ks fotografií) 

1959–1964 kar 175 

381 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech 1961, zpravodaje a příručky 

pro činnost 1959-1963, besedy 

s důchodci, zlaté svatby, vítání občánků, 

životní jubilea – 197 ks fotografií) 

1959–1964 kar 176 

381 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech 1962–1964, besedy 

s důchodci, zlaté svatby, vítání občánků, 

životní jubilea – 200 ks fotografií) 

1959–1964 kar 177 

382 608 Národnostní politika (přesídlování osob 

vzatých do soupisu podle zákona č. 

74/1958 Sb.) 

1964 kar 177 

383 609 Archivy, archivnictví (mj. porady 

archivářů, směrnice o ukládání 

archivního matriálu ve státních 

archivech a archivech národních 

1959–1964 kar 177 
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výborů, zpráva o činnosti okresních 

archivů, spolupráce archivu a muzeí, 

návrh hlavních zásad a úkolů 

archivnictví) 

384 611 Hospodářské věci národních výborů 

(kontrola hospodářských operací) 

1963 kar 177 

385 612 Názvy obcí, ulic a veřejných 

prostranství, číslování domů (mj. 

seznam československých zařízení 

nesoucí jména německých osobností, 

pojmenování veřejných prostranství 

podle města Stalingrad, návrh na 

přejmenování ulic v Karlových Varech) 

1960–1964 kar 177 

386 613/1 Sčítání lidu (mj. zprávy z okresů o 

přípravách sčítání lidu, zajištění 

instruktáží o přípravách ke sčítání lidu, 

domů a bytů, školení sčítacích komisařů 

a revizorů) 

1960–1961 kar 178 

387 614 Místní bezpečnost (mj. opatření 

zabezpečující dovršení převýchovy a 

nápravy osob propuštěných 

z nápravných pracovních zařízení a 

z výchoven dorostu, zprávy o činnosti 

komise pro místní bezpečnost ZKNV a 

okresních komisí pro místní bezpečnost, 

směrnice ke zřízení občanských 

dopravních inspektorů) 

1959–1960 kar 178 

388 618 Spisová manipulace (mj. protokol o 

převzetí spisů odborů bývalé rady KNV 

v Karlových Varech odborem pro 

vnitřní věci rady KNV v Plzni, závady 

ve vedení spisové manipulace, prověrky 

spisové manipulace, soutěž o nejlépe 

vedenou spisovou manipulaci) 

1959–1964 kar 178 

389 620/1 Požární ochrana – stavební akce, 

požární nádrže a zbrojnice (mj. 

připomínky k směrnému územnímu 

plánu města Plzně, k projekční 

dokumentaci typizačních kravínů, 

k rozšíření elektroocelárny v ŽBC 

Hrádek u Rokycan) 

1962–1965 kar 179 

390 620/2 Požární ochrana – bezpečnostní a jiná 

mimořádná opatření (mj. opatření na 

ochranu žní a lesů před požáry, zajištění 

požární bezpečnosti objektů v topném 

období, akce „Jarní úklid“ na úseku 

požární ochrany) 

1959–1961 kar 179 
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390 620/2 Požární ochrana – bezpečnostní a jiná 

mimořádná opatření (mj. zabezpečení 

žní a výmlatu z požárního hlediska, 

vyhodnocení topného období) 

1962–1964 kar 180 

391 620/3 Požární ochrana – sklady, výdejny, 

výzbrojny, intendanční materiál (stav 

požárních zbrojnic, výzbroje a výstroje 

obcí v okrese Tachov) 

1959 kar 180 

392 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. prevence a provádění ke zlepšení 

požární ochrany, zpráva o požární 

bezpečnosti v JZD) 

1959 kar 180 

392 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. vyhodnocení protipožárních 

kontrol, porady a aktivy o požární 

ochraně, rozkazy náčelníka Hlavní 

inspekce požární ochrany, zapojení 

Lidových milic do kontroly 

protipožárních opatření v závodech, 

rozkazy náčelníka KIPO, prověrky 

stavu požární ochrany u OIPO, požární 

kontroly v závodech, traťových úsecích 

ČSD a v obcích, stížnosti, soutěž 

požárních družstev, personální 

záležitosti, školení zemědělců, 

bezpečnostních techniků, velitelů 

závodních požárních sborů a hlídek) 

1959 kar 181 

392 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. preventivní opatření 

v zemědělských objektech, zprávy o 

požární ochraně v okresech, plány práce 

KIPO a OIPO, vyhodnocení stavu 

požární ochrany v okresech, situace 

v požární ochraně Západočeského 

kraje) 

1959–1960 kar 182 

392 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. prověrky požární ochrany 

v Západočeském kraji, opatření proti 

požárům při přepravě po železnici, 

plnění plánu kontrolních požárních 

prohlídek, montáž, údržba a kontrola 

hasicích přístrojů, dálkové studium 

pracovníků požární ochrany) 

1960–1962 kar 183 

392 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. rozbory požárnosti, plán hlavních 

úkolů Krajské inspekce požární 

ochrany, prověrka postihu požárů, 

1963–1965 kar 184 
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budování vodních nádrží pro podporu 

požární ochrany, nošení stejnokrojů 

pracovníků inspekcí požární ochrany) 

393 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech) 

1959–1964 kar 184 

393 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech) 

1959–1960 kar 185 

393 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech) 

1960–1963 kar 186 

394 621/2 Práce a mzdy – mzdové fondy (mj. 

odměny funkcionářům, schválení 

osobních a nadtarifních platů, stanovení 

rozhodujících úkolů zaměstnanců 

národních výborů a návrh odměn za 

jejich splnění) 

1960–1964 kar 186 

395 621/4 Práce a mzdy – systemizace funkčních 

míst (mj. systemizace v ústavech 

sociální péče, úprava základních 

systemizačních ukazatelů pro aparát 

národních výborů) 

1959–1964 kar 187 

396 621/12 Práce a mzdy – péče o zaměstnance 

(usnesení vlády č. 800 ze dne 19. 9. 

1963 – vybavování zaměstnanců 

ochrannými oděvy, stejnokroji, obuví a 

ochrannými pomůckami) 

1963 kar 187 

   

III.5. Odbor vnitřních věcí  

(1964–1990) 

  

  Manipulace 1959–1976   

397 51 Všeobecně (společné i samostatné věci 

odborů, oddělení i jednotlivých agend) 

(mj. porady vedoucích odborů vnitřních 

věcí ONV a NVmP, využívání pracovní 

doby v Západočeském kraji, konání 

sňatků o volných sobotách, návrh na 

kvalitnější, pružnější a racionálnější 

způsob vyřizování záležitostí občanů) 

1974–1975 kar 188 

397 51 Všeobecně (společné i samostatné věci 

odborů, oddělení i jednotlivých agend) 

(mj. porady vedoucích odborů vnitřních 

věcí ONV a NVmP, stanovisko odboru 

vnitřních věcí KNV k návrhu ke 

1976 kar 189 
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zhodnocení dosavadní praxe v kontrolní 

činnosti plén, rad a komisí národních 

výborů nad výkonem státní správy 

v působnosti odborů národních výborů, 

program Ministerstva vnitra ČSR – 

civilně správního úseku k zabezpečení 

závěrů XV. sjezdu KSČ, náměty na 

obsahové zaměření a organizační 

zabezpečení činnosti informačních a 

poradenských kanceláří národních 

výborů, zpráva o stavu ochrany 

utajovaných skutečností, programový 

dokument na úseku kultury v období 

VI. pětiletky a perspektiva do roku 

1990) 

398 52/1 Organizace státních orgánů – 

ministerstva a ústřední orgány (mj. 

statut Ministerstva vnitra ČSR, plán 

hlavních úkolů civilně správního úseku 

ministerstva vnitra) 

1974–1975 kar 190 

399 52/2 Organizace státních orgánů – národní 

výbory (mj. ustanovení o vnitřní 

organizaci odboru pro vnitřní věci 

ZKNV, vzorová náplň odborů národních 

výborů na úseku vnitřní správy, 

rozmístění odborů v budově ZKNV, 

zřízení odboru státních financí) 

1964–1975 kar 190 

400 53/3 Vnitřní organizace výkonných orgánů 

národních výborů – úkoly (mj. návrh 

přehledu ukazatelů charakterizujících a 

kvantifikujících práci odborů vnitřních 

věcí ONV, pracovní náplň odboru 

vnitřních věcí ZKNV) 

1974–1976 kar 190 

401 54 Řízení, kontrola a zajišťování činnosti 

odborů rad národních výborů nižších 

stupňů, podřízených organizací a 

zařízení (mj. plány úkolů odboru 

vnitřních věcí u ZKNV a ONV, zprávy 

z ONV o vyřizování stížností na úseku 

vnitřní správy, zásady pro kontrolní 

činnost na odboru vnitřních věcí ZKNV 

na úseku jednotlivých agend svěřených 

do působnosti odboru) 

1974–1976 kar 190 

402 55 Kádrové písemnosti (systemizované 

funkce schválené pro odbor vnitřních 

věcí ZKNV) 

 

1973 kar 190 
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403 57 Školení, instruktáže, výcvik (školení 

dálnopisných manipulantek, studium 

majetkoprávních pracovníků, školení 

nečlenů KSČ na ZKNV) 

1966–1972 kar 190 

404 59/1 Socialistické soutěžení – soutěže 

(celokrajský závazek na počest 30. 

výročí osvobození naší vlasti Sovětskou 

armádou) 

1972 kar 191 

405 60/1 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – stížnosti (zprávy a rozbory 

stížností u odboru vnitřních věcí, 

jednotlivé stížnosti) 

1970–1976 kar 191 

406 61 Civilní obrana (s výjimkou štábu CO) 

(mj. školení IPCHO, porady o úkolech 

IPCHO, jmenování členů komise 

IPCHO) 

1973–1975 kar 191 

407 67 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. situační zprávy ONV o 

provádění zákona č. 60/1961 Sb., stav 

ve vymáhání pokut, roční výkaz 

ministerstva vnitra ČSR o přestupcích 

projednaných orgány národních výborů, 

postih hospodářské kriminality a 

opatření ke zvýšení jeho účinnosti, 

prověrky u ONV na provádění zákona 

č. 60/1961 Sb., boj proti alkoholismu 

v městě Plzni, zpráva o plnění úkolů na 

úseku preventivně výchovné práce a 

právní propagandy) 

1964–1974 kar 191 

407 67 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů (mj. připomínky k návrhu a 

usnesení vlády ČSR o opatřeních a 

námětech ke zvýšení účinnosti ochrany 

mládeže před protispolečenskou 

činností, roční výkaz ministerstva vnitra 

ČSR o přestupcích projednávaných 

orgány národních výborů, situační 

zpráva o provádění zákona č. 60/1961 

Sb., zpráva o zabezpečení úkolů 

komplexního plánu opatření 

k omezování kriminality a ochraně 

veřejného pořádku, zhodnocení opatření 

přijatých k řešení problematiky 

alkoholismu a jiných toxikomanií) 

1975–1976 kar 192 

408 67/2 Trestní pravomoc orgánů národních 

výborů – trestní spisy (odvolání proti 

nálezům ONV v přestupkových věcech 

1969–1974 kar 193 
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– odebrání loveckých lístků mj. 

z politických důvodů – řazeno abecedně 

B – Ž) 

409 70 Inventarizace (mj. zápisy o 

inventarizaci, porady inventarizační 

komise, pokyny k inventarizaci, 

delimitace agendy statistiky pod Státní 

statistický úřad) 

1965–1967 kar 193 

409 70 Inventarizace (mj. delimitace agendy 

statistiky pod Státní statistický úřad, 

zprávy o dohlídkách na provedení řádné 

inventarizace) 

1967–1976 kar 194 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. 

inventarizační zápisy z okresů, 

harmonogram inventarizačních prací 

odboru pro vnitřní věci, inventarizace 

odborů a garáží ZKNV, předávací 

inventura v garážích, spotřeba 

pohonných hmot) 

1963–1970 kar 195 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. 

inventarizační zápisy z okresů, 

inventarizace ústřední knihovny) 

1968–1974 kar 196 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. zápisy ze 

schůzí  inventarizační komise, 

inventarizace odborů a garáží ZKNV) 

1970–1971 kar 197 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. inventarizace 

odborů a garáží ZKNV, zápisy ze schůzí 

inventarizační komise, připomínky 

k inventuře IPCHO) 

1968–1973 kar 198 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. zápisy ze 

schůzí inventarizační komise, 

inventarizace odborů a garáží ZKNV, 

inventarizační zápisy z ONV) 

1973–1974 kar 199 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. inventarizace 

odborů a garáží ZKNV, inventarizační 

zápisy z ONV, zápisy ze schůzí 

inventarizační komise, spotřeba paliva) 

1974–1975 kar 200 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (mj. 

harmonogram inventarizace, zápisy ze 

1975–1976 kar 201 
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schůzí inventarizační komise, 

inventarizační zápisy z ONV, 

inventarizace odborů a garáží ZKNV, 

mimořádná předávací inventura k 30. 6. 

1976) 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (inventarizace 

odborů ZKNV) 

1976 kar 202 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (inventarizace 

odborů ZKNV) 

1976 kar 203 

410 70/2 Inventarizace – základní evidence 

inventárního zařízení (inventarizace 

odborů a garáží ZKNV) 

1976 kar 204 

411 71/1 Ceny – tvorba cen (komplexní 

přestavba velkoobchodních cen k 1. 1. 

1976) 

1973–1976 kar 204 

412 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

nebo zajišťovaný státem (mj. zprávy o 

správě a ochraně národního užívaného 

národními výbory a jimi řízenými 

organizacemi, dohlídky na správu a 

ochranu národního majetku u MNV, 

majetek propadlý ve prospěch státu, 

návrhy vyhlášky – zásady pro ochranu a 

ostrahu majetku v socialistickém 

vlastnictví) 

1965–1976 kar 205 

413 72/2 Národní majetek, majetek nabývaný 

nebo zajišťovaný státem – převody 

(delimitace Krajské komise lidové 

kontroly Plzeň do ZKNV Plzeň ke dni 

30. 6. 1967) 

1967 kar 205 

413 72/2 Národní majetek, majetek nabývaný 

nebo zajišťovaný státem – převody 

(delimitace Krajské komise lidové 

kontroly Plzeň do ZKNV Plzeň ke dni 

30. 6. 1967, převod zařízení KPŠ 

v Plzni) 

1967–1973 kar 206 

414 99 Různé (mj. šetření ve věci ztráty 

elektromotoru ze vzduchotechnického 

zařízení, ztráta úředního razítka, 

povolení vstupu k pamětním deskám 

umístěným v budově ZKNV) 

1975–1976 kar 207 

415 101/2 Pracovní programy – sestavy – rady 

národního výboru (mj. náměty úkolů 

pro radu ZKNV z úseku odboru 

1968–1973 kar 207 
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vnitřních věcí, zpráva o hodnocení 

úkolů akčního programu KSČ a 

programového prohlášení pléna KNV) 

416 102/3  Zasedání národního výboru a jeho rady 

– zápisy o jednání rady národních 

výborů, usnesení (mj. rozpracování a 

plnění usnesení rady ZKNV č. 

204/1973 – hlášení z odborů ZKNV a 

z ONV, záznamy z jednání rad ONV, 

usnesení rad ONV k zabezpečení 

usnesení rady ZKNV o organizaci, 

postavení a úkolech právních útvarů ve 

státních hospodářských a některých 

dalších socialistických organizacích) 

1972–1975 kar 207 

416 102/3 Zasedání národního výboru a jeho rady 

– zápisy o jednání rady národních 

výborů, usnesení (mj. záznamy 

z jednání rad ONV, hlášení z ONV o 

zabezpečení usnesení rady ZKNV č. 

17/1973 – ochrana životního prostředí, 

zabezpečení usnesení rady ZKNV č. 

28/1976 – kvalitnější, pružnější a 

racionálnější způsob vyřizování 

záležitostí občanů národními výbory) 

1976 kar 208 

417 104/2 Komise národních výborů a jejich rad – 

pomocné (rehabilitační komise – 

žádosti o rehabilitaci – řazeno abecedně 

A – F) 

1968–1970 kar 208 

417 104/2 Komise národních výborů a jejich rad – 

pomocné (rehabilitační komise – 

žádosti o rehabilitaci – řazeno abecedně 

G – J) 

1968–1970 kar 209 

417 104/2 Komise národních výborů a jejich rad – 

pomocné (rehabilitační komise – 

žádosti o rehabilitaci – řazeno abecedně 

K – M) 

1968–1970 kar 210 

417 104/2 Komise národních výborů a jejich rad – 

pomocné (rehabilitační komise – 

žádosti o rehabilitaci – řazeno abecedně 

N – S) 

1968–1970 kar 211 

417 104/2 Komise národních výborů a jejich rad – 

pomocné (rehabilitační komise – 

žádosti o rehabilitaci – řazeno abecedně 

Š – Ž) 

1968–1970 kar 212 

418 106 Masově organizační práce (pietní 

vzpomínky na oběti nacismu – 

1975–1976 kar 212 
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vzpomínková tryzna s pionýrskými 

organizacemi, hodnocení členů ZO 

SSM při ZKNV Plzeň) 

419 129 Prověrky a revize výkonných orgánů 

národních výborů a podřízených 

organizací (mj. dohlídky na provádění 

zákona č. 60/1961 Sb., prověrky 

hospodárnosti motorových vozidel – 

v okresech Domažlice, Cheb, Karlovy 

Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město) 

1964–1974 kar 213 

419 129 Prověrky a revize výkonných orgánů 

národních výborů a podřízených 

organizací (mj. dohlídky na provádění 

zákona č. 60/1961 Sb., prověrky 

dodržování pokladní kázně – v okresech 

Plzeň-sever, Rokycany, Tachov; 

prověrka a rozbor právních předpisů 

týkajících se činnosti národních výborů 

v oboru působnosti Ministerstva 

spravedlnosti ČSR) 

1965–1973 kar 214 

419 129 Prověrky a revize výkonných orgánů 

národních výborů a podřízených 

organizací (provedení prověrky a 

rozboru právních předpisů týkající se 

činnosti národních výborů v působnosti 

odboru vnitřních věcí) 

1973–1974 kar 215 

420 154 Plány – všeobecně – roční (zprávy z 

ONV o plnění plánu) 

1964–1965 kar 215 

420 154 Plány – všeobecně – roční (mj. 

harmonogram prací pro sestavení 

návrhu plánu, zprávy z ONV o plnění 

plánu, pokyny k vypracování 

hospodářských plánů v podnicích a 

organizacích řízených národními 

výbory) 

1964–1974 kar 216 

421 154/1 Plány – pracovních sil a mzdových 

fondů – roční (plán potřeby absolventů 

středních a vysokých škol) 

1964–1966 kar 217 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – pětileté (mj. 

plánování investic na léta 1965–1970, 

návrh 5. pětiletého plánu) 

1965–1971 kar 217 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. 

předběžný návrh plánu v oboru vnitřní 

správy, výstavba požárních zbrojnic, 

1964–1967 kar 217 
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zhodnocení odběratelsko-

dodavatelských vztahů na úseku 

stavebních prací pro investiční výstavbu 

organizací řízených národními výbory, 

generální opravy motorových vozidel) 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. rozpis 

plánu investic a generálních oprav, 

přehled o dodávkách strojů a zařízení 

pro investiční výstavbu, poskytování 

dotací na investiční výstavbu 

hospodářských organizací) 

1965–1971 kar 218 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. návrh 

plánu investic, rozpis plánu investiční 

výstavby v okresech, akce Z na úseku 

vnitřní správy – 65 ks fotografií) 

1970–1973 kar 219 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. návrh 

směrnice účelové investiční výstavby, 

zásady pro odůvodněné překročení 

závazných limitů výdajů, plnění plánu 

účelové investiční výstavby, akce Z na 

úseku vnitřní správy, plán investiční 

výstavby) 

1974–1975 kar 220 

422 154/2 Plány – investic, projekce, akce Z, 

generálních oprav – roční (mj. návrh 

plánu investic, akce Z, přepočet plánu 

investiční výstavby) 

1975–1976 kar 221 

423 154/3 Plány – materiálně technického 

zásobování – roční (mj. požadavky na 

dodávky stejnokrojových součástí pro 

pracovníky KIPO, požadavky na 

dřevařské výrobky, návrh plánu 

materiálně technického zásobování, 

objednávky na materiál z dovozu) 

1964–1976 kar 221 

424 176 Rozpočty (mj. převod úspor rozpočtu 

do pobídkového fondu, realizace 

úsporných opatření v oblasti správy a 

řízení, financování okresních novin) 

1968–1976 kar 222 

425 176/2 Rozpočty – roční rozpočty národních 

výborů, sestavování, normy, ukazatele 

rozpisy (mj. komentáře k rozpočtům, 

návrhy rozpočtů a finančních plánů, 

finanční zajištění prostředků na 

fotografování archivního materiálu PO 

a CO, přehled o některých ukazatelích 

1965–1967 kar 222 
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čerpání z kapitoly Vnitřní správa 

ZKNV, podrobné pokyny a vysvětlivky 

pro sestavení a předložení návrhu 

rozpočtu) 

425 176/2 Rozpočty – roční rozpočty národních 

výborů, sestavování, normy, ukazatele 

rozpisy (mj. rozpisy rozpočtu 

v okresech, návrh a komentář k návrhu 

rozpočtu, přehled o plnění příjmů a 

výdajů v rozpočtových organizacích, 

podklady pro sestavení rozpočtu) 

1967–1973 kar 223 

425 176/2 Rozpočty – roční rozpočty národních 

výborů, sestavování, normy, ukazatele 

rozpisy (mj. přehled o plnění příjmů a 

výdajů rozpočtových organizací, návrh 

rozpočtu, předložení údajů ze 

schváleného rozpočtu na úseku 

investiční výstavby, pokyny k zajištění 

pokladní rovnováhy a ke zpřísnění 

rozpočtového hospodaření) 

1973–1976 kar 224 

426 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtu, 

komplexní roční rozbory (mj. podklady 

pro vypracování komplexního rozboru v 

odvětví vnitřní správy, harmonogram 

prací na komplexních rozborech, rozbor 

plnění plánu a rozpočtu v hospodářství 

řízeném národními výbory) 

1964–1965 kar 224 

426 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtu, 

komplexní roční rozbory (mj. rozbory 

hospodaření v oboru vnitřní správy 

ZKNV a ONV, rozbor plnění plánu a 

rozpočtu v hospodářství řízeném 

národními výbory) 

1967–1970 kar 225 

426 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtu, 

komplexní roční rozbory (mj. rozbory 

hospodaření v oboru vnitřní správy 

ZKNV a ONV, rozbor plnění plánu a 

rozpočtu v oboru majetkových agend) 

1971–1972 kar 226 

426 176/4 Rozpočty – rozbory plnění rozpočtu, 

komplexní roční rozbory (mj. rozbory 

hospodaření v oboru vnitřní správy 

ZKNV a ONV, komentář k rozboru 

hospodaření) 

1972–1976 kar 227 

427 253/5 Zásobování a odbyt – nadnormativní 

zásoby (seznamy nadnormativních 

zásob – hlášení z okresů) 

1966 kar 228 
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428 601 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění (mj. připomínky 

k návrhu zákona o právu sdružovacím a 

shromažďovacím, připomínky 

k materiálu „Postavení, úkoly a metody 

práce dobrovolných společenských 

organizací“, evidence dobrovolných 

organizací a spolků v kraji, situace na 

úseku dobrovolných organizací v kraji, 

zprávy o výsledku kontroly agendy 

shromažďovací a spolčovací, žádosti o 

stanoviska k povolování vzniku klubů – 

přátel sauny, přátel města Karlovy Vary, 

přátel historie a přírody) 

1965–1976 kar 228 

428 601 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění (zrušení a 

ukončení činnosti svazů, unií a klubů) 

1968–1975 kar 229 

429 601/1 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění – dobrovolné 

organizace (utvoření, změny stanov a 

zánik dobrovolných organizací) 

1968–1975 kar 229 

430 601/3 Dobrovolné organizace, spolky, 

sdružení, shromáždění – sdružení 

(odnětí členství v mysliveckém 

sdružení, stanovy Sdružení uživatelů 

počítačů Cellatron) 

1971–1973 kar 230 

431 602 Obranyschopnost státu (žádost o 

součinnost ONV při kádrovém a 

materiálním zabezpečení činnosti 

okresních odvodních komisí) 

1975 kar 230 

432 602/2 Obranyschopnost státu – vojenské 

újezdy (stanovisko ZV KSČ Lesního 

závodu Trhanov k režimu v hraničním 

pásmu) 

1968 kar 230 

433 602/3 Obranyschopnost státu – péče o brance 

(zajištění vhodných prostor pro odvody 

branců) 

1974 kar 230 

434 603 Volby (mj. připomínky k zákonu ČNR o 

volbách do národních výborů, 

požadavky na volební tiskopisy, 

seznamy členů volebních komisí, 

stanovení volebních obvodů, politicko- 

organizační a technické zabezpečení 

voleb, zřízení obvodních volebních 

komisí, hlášení o výsledcích voleb za 

Západočeský kraj) 

1971 kar 230 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

91 

 

434 603 Volby (mj. zápisy ze schůzí obvodních 

volebních komisí, návrhy na složení 

obvodních volebních komisí, hlášení o 

počtu zapsaných voličů a počtu 

vydaných voličských průkazů) 

1976 kar 231 

434 603 Volby (mj. volební tiskopisy, přehledy o 

volebních okrscích, počty a sídla 

volebních okrsků, hlášení z ONV o 

výsledcích voleb, přehledy o účasti 

voličů ve volbách) 

1976 kar 232 

435 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o výsledcích voleb 

do Sněmovny národů, zápisy o 

hlasování a zápisy o sčítání hlasů 

v obvodech č. 23-29 do Sněmovny 

národů) 

1971 kar 233 

435 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o výsledcích voleb 

do Sněmovny lidu, zápisy o hlasování a 

zápisy o sčítání hlasů v obvodech č. 42-

53 do Sněmovny lidu) 

1971 kar 234 

435 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o výsledcích voleb 

do České národní rady, zápisy o 

hlasování a zápisy o sčítání hlasů 

v obvodech č. 60-76 do České národní 

rady) 

1971 kar 235 

435 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (mj. přihlášky kandidátů 

Národní fronty k registraci, předběžné 

hlášení o výsledcích voleb, zápisy o 

hlasování a zápisy o sčítání hlasů 

v obvodech č. 23-29 do Sněmovny 

národů) 

1976 kar 236 

435 603/1 Volby – volby do Národního 

shromáždění (zápisy o hlasování a 

zápisy o sčítání hlasů v obvodech č. 41-

52 do Sněmovny lidu, zápisy o 

hlasování a zápisy o sčítání hlasů 

v obvodech č. 60-76 do České národní 

rady) 

1976 kar 237 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(doplňovací volby do ZKNV, 

doplňovací volby do národních výborů) 

1965–1967 kar 238 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů (mj. 

doplňovací volby do místních národních 

1966–1971 kar 239 
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výborů, do ONV, zhodnocení 

předvolební kampaně voleb do 

národních výborů, kandidáti pro volby 

do ZKNV, předběžná hlášení o 

výsledcích voleb) 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(zápisy o výsledcích hlasování do 

ZKNV) 

1971 kar 240 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(doplňovací volby do ONV a ZKNV) 

1972–1973 kar 241 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(doplňovací volby do ONV, ZKNV, 

přehledy o doplňovacích volbách) 

1973–1975 kar 242 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů (mj. 

doplňovací volby do ONV, stanovení 

počtu poslanců KNV a stanovení 

volebních obvodů do KNV, počet 

volebních okrsků, počet a složení 

okrskových komisí a počty voličů, 

zprávy o stavu příprav voleb do 

zastupitelských sborů) 

1976 kar 243 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů (mj. 

stanovení volebních obvodů do MNV, 

ONV, NVmP, instruktáž obvodních 

volebních komisí do KNV, požadavky 

ONV na hlasovací lístky, situační 

zpráva o přípravě administrativně 

technických předpokladů pro činnost 

volebních komisí, jejich instruktáž, 

zveřejnění rozhodnutí národních výborů 

o volebních institucích, hlášení o 

výsledcích voleb) 

1976 kar 244 

436 603/2 Volby – volby do národních výborů 

(zápisy o výsledcích hlasování do 

ZKNV) 

1976 kar 245 

437 603/4 Volby – volby soudců a soudců z lidu 

(mj. příprava voleb soudců z lidu, 

složení slibu soudců z lidu, změny a 

doplňky v seznamech soudních znalců a 

tlumočníků) 

1969–1975 kar 246 

438 604 Územní organizace (mj. seznam obcí 

Západočeského kraje, slučování a 

rozlučování obcí, územní změny) 

1964–1968 kar 246 

438 604 Územní organizace (mj. slučování a 

rozlučování obcí, územní změny, zápisy 

ze schůzí pracovní skupiny ustavené 

1963–1971 kar 247 
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k řešení územních změn navrhovaných 

v rámci připravované federalizace) 

438 604 Územní organizace (mj. slučování a 

rozlučování obcí, územní změny) 

1971–1975 kar 248 

438 604 Územní organizace (mj. slučování a 

rozlučování obcí, územní změny) 

1975–1976 kar 249 

439 605/1 Hlášení obyvatelstva – všeobecné (mj. 

situace na úseku evidence obyvatelstva, 

hlášení pobytu občanů a režimu 

občanských průkazů, přihlašování osob 

cikánského původu k pobytu, zápisy 

z dohlídek na úseku vedení evidence 

obyvatel)  

1966–1976 kar 249 

440 606/1 Státní občanství – všeobecně, též 

evidence (mj. postup při propuštění 

Slováků ze státního svazku, prověření 

státní příslušnosti cizinců v ČSR, návrh 

pokynů a vysvětlivek k provádění 

smlouvy mezi ČSSR a NDR, mezi 

ČSSR a BLR o úpravě dvojího státního 

občanství, dohlídky na výkon agendy 

státního občanství u ONV Domažlice a 

ONV Tachov, vydávání osvědčení o 

státním občanství a zjišťování státního 

občanství – řazeno abecedně B – T) 

1966–1976 kar 250 

441 606/2 Státní občanství – nabytí narozením, 

sňatkem (řazeno abecedně F – Z) 

1968–1976 kar 250 

442 606/3 Státní občanství – naturalizace (řazeno 

abecedně H – V) 

1966–1968 kar 250 

443 606/6 Státní občanství – pozbytí sňatkem, 

propuštěním, odnětím (řazeno abecedně 

B – W) 

1966–1976 kar 250 

444 606/7 Státní občanství – věci podle dekretu č. 

33/1945 Sb. (řazeno abecedně J) 

1966 kar 250 

445 607/1 Matriky, sňatky změny jména – 

všeobecné (mj. předání a převzetí 

matriční agendy, žádost o souhlas 

s uložením urny z NSR v ČSSR) 

1964–1976 kar 250 

446 607/4 Matriky, sňatky změny jména – věci 

matrikářů (mj. závěry z porady 

krajských matrikářů, postup při zasílání 

matričních a jiných dokladů čs. 

občanům zdržujících se v cizině bez 

povolení úřadů, potvrzování údajů  

z matrik pro potřeby soudů) 

1965–1976 kar 250 
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447 607/5 Matriky, sňatky změny jména – dohled 

nad vedením matrik (dohlídky na 

vedení matriční agendy v okresech 

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary) 

1964–1966 kar 250 

447 607/5 Matriky, sňatky změny jména – dohled 

nad vedením matrik (dohlídky na 

vedení matriční agendy v okresech 

Klatovy – Tachov 1964–1966; 

Domažlice – Tachov 1967–1968) 

1964–1968 kar 251 

447 607/5 Matriky, sňatky změny jména – dohled 

nad vedením matrik (dohlídky na 

vedení matriční agendy v okresech) 

1970–1975 kar 252 

448 607/7 Matriky, sňatky změny jména – sňatky 

(uzavírání manželství sovětských 

státních příslušníků) 

1970 kar 252 

449 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. zápisy ze 

schůzí Sborů pro občanské záležitosti, 

dohlídky na činnost Sborů pro občanské 

záležitosti, zprávy o činnosti Sborů pro 

občanské záležitosti v okresech, besedy 

s důchodci, zlaté svatby, vítání občánků, 

životní jubilea – 59 ks fotografií) 

1964–1966 kar 252 

449 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (úprava 

památníků a hrobů příslušníků sovětské 

armády, zpráva o vyšetření úpravy 

hrobů německých občanů 

v Mariánských Lázních, zprávy o 

činnosti Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech, besedy s důchodci, zlaté 

svatby, vítání občánků, životní jubilea – 

147 ks fotografií) 

1966–1970 kar 253 

449 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. usnesení 

rady ZKNV k zabezpečování matriční 

agendy a činnosti Sborů pro občanské 

záležitosti, plány činnosti Sborů pro 

občanské záležitosti, zprávy o činnosti 

Sborů pro občanské záležitosti 

v okresech, besedy s důchodci, zlaté 

svatby, vítání občánků, životní jubilea, 

válečné hroby – 123 ks fotografií) 

1968–1972 kar 254 

449 607/11 Matriky, sňatky, změny jména – Sbor 

pro občanské záležitosti (mj. školení 

k organizaci předmanželského 

poradenství, přehled základních údajů 

1973–1976 kar 255 
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kulturně výchovné činnosti, plán 

hlavních úkolů Sborů pro občanské 

záležitosti, zprávy o činnosti Sborů pro 

občanské záležitosti v okresech, besedy 

s důchodci, zlaté svatby, vítání občánků, 

životní jubilea – 308 ks fotografií) 

450 609 Archivy, archivnictví (mj. přehled o 

množství archivního materiálu 

v okresních archivech, přehledy o 

množství a zpracování archivního 

materiálu v okresech, plán reprodukce 

kádrů samostatných archivních 

pracovníků v archivech ONV, zpráva o 

plnění pracovních úkolů na úseku 

archivů národních výborů, zprávy o 

stavu a činnosti okresních archivů) 

1964–1970 kar 255 

450 609 Archivy, archivnictví (mj. zpráva o 

plnění pracovních úkolů na úseku 

archivů národních výborů, skartace a 

archivace písemností národních výborů, 

připomínky k nové verzi návrhu zásad 

zákona o archivnictví) 

1971–1976 kar 256 

451 611/4 Hospodářské věci národních výborů – 

motorová vozidla (přehled o stavu 

motorových vozidel v okresech, 

pracovní náplň garážmistra ZKNV, 

ochrana a bezpečnost práce při provozu 

motorových vozidel) 

1970–1972 kar 256 

452 612 Názvy obcí, ulic a veřejných 

prostranství, číslování domů (mj. 

návrhy na přejmenování náměstí, 

mostů, ulic, připomínky ke značení ulic) 

1970–1976 kar 256 

453 613/1 Sčítání lidu (mj. směrnice k přípravě a 

provedení zkušebního sčítání lidu, 

domů a bytů, záznam o průběhu 

sčítacích prací v okresech) 

1968–1970 kar 256 

454 614 Místní bezpečnost (mj. pověřování 

místních komisí lidové kontroly 

ukládáním pokut v blokovém řízení za 

přestupky, zpráva o průběhu událostí na 

úseku veřejného pořádku v srpnovém 

období 1969, vymezení vztahů a funkcí 

Veřejné bezpečnosti k národním 

výborům, rozbor stavu a vývoje 

kriminality a činnosti orgánů trestního 

řízení, prováděcí předpisy k nařízení 

 

1966–1976 kar 257 
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vlády ČSR o inspekcích veřejného 

pořádku národních výborů) 

455 615 Symboly, pocty (návrhy na udělení 

čestného občanství, památná místa 

z doby okupace a jejich úprava k 20. 

výročí osvobození ČSSR) 

1964–1966 kar 257 

456 617 Ztráty a nálezy (ztráta úředního 

kulatého razítka ONV Cheb) 

1975 kar 257 

457 618 Spisová manipulace (prověrky spisové 

manipulace u ONV, vyhláška MV ČSR 

o podnikových archivech, připomínky 

k návrhu instrukce „Spisová služba u 

národních výborů“) 

1964–1976 kar 258 

458 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci PO 

(mj. zpráva o výsledku požárních 

kontrol v závodech ministerstva těžkého 

strojírenství, ministerstva spotřebního 

průmyslu a ústředního svazu výrobních 

družstev, seznam závodů v okresech, 

zpráva o požární ochraně v resortu 

ministerstva zemědělství, plán hlavních 

úkolů ČSPO, postih pachatelů trestných 

činů souvisejících s požáry – hlášení 

z okresů) 

1964–1965 kar 259 

459 621 Práce a mzdy (výkonnostní odměny, 

prodloužení pracovního poměru, 

dohody o pracovní činnosti, pracovní 

náplně jednotlivých funkcí na odboru 

vnitřních věcí ZKNV) 

1974 kar 259 

459 621 Práce a mzdy (výkonnostní odměny, 

rozvázání pracovního poměru, uzavření 

pracovního poměru) 

1975–1976 kar 260 

460 621/2 Práce a mzdy – mzdové fondy (mj. 

přiznání osobního platu, stanovení 

rozhodujících úkolů zaměstnanců 

národních výborů systemizační komisí 

ZKNV a návrh odměn za jejich splnění) 

1964–1965 kar 260 

461 621/12 Práce a mzdy – péče o zaměstnance 

(poskytování ochranných oděvů, obuvi, 

ochranných pomůcek, stejnokrojů a 

vybavování společenských zařízení) 

1964–1968 kar 260 

   

Manipulace 1977–1987 

  

462 51 Písemnosti primátora, předsedy, 

místopředsedů, náměstků, tajemníka 

1977–1987 kar 261 
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(mj. zpráva o výsledku prověrky 

vyřizování záležitostí a podání občanů 

národními výbory, stanovisko ZKNV 

k návrhu vyhlášky federálního 

ministerstva vnitra o ostraze majetku 

v socialistickém vlastnictví, návrh zásad 

novelizace zákona o správním řízení, 

zpráva o činnosti soudů v oblasti 

občanskoprávních vztahů, návrh zákona 

a vyhlášky o notářských a soudních 

poplatcích) 

463 52 Organizace státních orgánů (mj. zpráva 

o organizaci, postavení a úkolech 

právních útvarů národních výborů) 

1977 kar 261 

463 52 Organizace státních orgánů (mj. 

postavení a úkoly právních útvarů 

národních výborů, prověrka 

zabezpečení právní služby v KÚNZ 

v Plzni, porada státní arbitráže ČSR 

s vedoucími právních útvarů, 

ministerstev a ústředních orgánů ČSR) 

1978–1986 kar 262 

464 53 Národní výbory (mj. podklady pro 

zpracování plánů právní propagandy 

ZKNV, zhodnocení výkonů státní 

správy odboru vnitřních věcí ZKNV) 

1977–1978 kar 262 

464 53 Národní výbory (mj. podklady 

k rozboru a posouzení personálního 

stavu odborů vnitřních věcí národních 

výborů, plán právní propagandy, 

působnost národních výborů ve 

střediskových obcích při výkonu státní 

správy) 

1979–1981 kar 263 

464 53 Národní výbory (mj. vzorová náplň 

činnosti odboru vnitřních věcí 

národních výborů všech stupňů a druhů, 

působnost národních výborů ve 

střediskových obcích a národních 

výborů základního stupně při výkonu 

státní správy, vzorové pracovní náplně 

odboru vnitřních věcí) 

1982–1987 kar 264 

465 54/1 Řízení, kontrola a metodická činnost 

národních výborů – u národních výborů 

(mj. prověrky řídící činnosti ONV, 

pracovní porady vedoucích odborů 

vnitřních věcí ONV a NVmP) 

1978–1983 kar 265 

465 54/1 Řízení, kontrola a metodická činnost 

národních výborů – u národních výborů 

1984–1987 kar 266 
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(mj. prověrky řídící činnosti ONV, 

pracovní porady vedoucích odborů 

vnitřních věcí ONV a NVmP) 

466 54/2 Řízení, kontrola a metodická činnost 

národních výborů – u řízených a 

spravovaných organizací a zařízení (mj. 

statuty státních hospodářských 

organizací řízených národními výbory – 

schválení zásad, návrhy statutů a 

připomínky k nim) 

1983 kar 266 

467 58/4 Statistika, výkaznictví – pomocný 

materiál ze sčítání lidu, domů a bytů 

(mj. zápisy z okresních komisí pro 

sčítání lidu, domů a bytů, instruktáž ke 

sčítání lidu, domů a bytů) 

1979–1980 kar 266 

468 60 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – všeobecně (pokyny pro 

příjímání, evidenci a vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů 

pracujících, osnova základních hledisek 

pro vykazování stížností, oznámení a 

podnětů od občanů a organizací)  

1979–1982 kar 267 

469 60/1  Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – hodnocení, rozbory, 

evidence (rozbory stížností a poznatky z 

vyřizování stížností) 

1977–1987 kar 267 

470 60/2 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – konkrétní případy  

1981–1987 kar 267 

471 61 Civilní obrana (navrhování a 

schvalování nových členů komise 

IPCHO, zprávy o výsledcích kontroly 

zpracování a vedení dokumentace 

komise IPCHO) 

1977–1987 kar 267 

472 67 Přestupky – všeobecně (mj. komplexní 

plán opatření v boji proti kriminalitě a 

ochraně veřejného pořádku, zhodnocení 

přijatých opatření k zamezení živelného 

stanování trampů a cizinců) 

1977–1978 kar 267 

472 67 Přestupky – všeobecně (mj. situační 

zprávy o provádění zákona č. 60/1961 

Sb. orgány národních výborů, zpráva o 

stavu v likvidaci pokut uložených 

orgány národních výborů, návrh zásad 

zákona o přestupcích, osnova pro 

zpracování zprávy o projednávání 

přestupků národními výbory, 

1978–1980 kar 268 
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upozornění krajského prokurátora na 

porušování socialistické zákonnosti 

v přestupkovém řízení) 

472 67 Přestupky – všeobecně (mj. zpráva o 

skladbě trestné činnosti a výsledcích 

rozhodování soudu na trestním úseku, 

zpráva o projednávání přestupků 

národními výbory, vyhodnocení stavu 

zákonnosti na úseku přestupkového 

řízení) 

1981–1986 kar 269 

472 67 Přestupky – všeobecně (mj. zpráva o 

plnění úkolů národních výborů při 

zajišťování socialistického pořádku, 

zpráva o plnění úkolů národních výborů 

při zajišťování veřejného pořádku) 

1981–1987 kar 270 

473 67/1 Přestupky – rozbory (mj. rozbor 

přestupkovosti, hlášení z ONV) 

1982–1986 kar 270 

474 67/2 Přestupky – evidence přestupků 

(zabezpečení evidence přestupků u 

národních výborů) 

1979 kar 270 

475 67/3 Přestupky – konkrétní případy 

(jednotlivá odvolání proti rozhodnutí 

ONV – řazeno abecedně B – Z) 

1977–1988 kar 271 

476 67/4 Přestupky – blokové řízení (ukládání a 

vybírání pokut v blokovém řízení, 

pověření k ukládání blokových pokut 

pro příslušníky oddělení ostrahy 

státních hranic) 

1977–1980 kar 271 

477 70 Spisová služba – všeobecně (mj. 

záznam o předání tajné a přísně tajné 

agendy na odbor vnitřních věcí ZKNV, 

pomůcka o provádění kontroly 

dodržování Instrukce ministerstva vnitra 

ČSR o spisové službě u národních 

výborů, skartační řád pro národní 

výbory, prověrky na úseku spisové 

služby u ZKNV a ONV) 

1977–1978 kar 271 

477 70 Spisová služba – všeobecně (mj. 

zhodnocení průzkumu zavedení spisové 

manipulace u ONV, prověrky spisové 

služby v okresech, instruktáže ke 

spisové službě) 

1977–1987 kar 272 

477 70 Spisová služba – všeobecně (mj. návrh 

spisového řádu ZKNV, stanovisko a 

připomínkové řízení k návrhu Instrukce  

 

1984–1987 kar 273 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

100 

 

ministerstva vnitra ČSR o spisové 

službě u národních výborů 

478 70/1 Spisová služba – skartace (mj. 

nepovolená skartace písemností ONV 

Klatovy, zásady pro skartaci písemností 

vzniklých použitím výpočetní techniky) 

1979–1985 kar 273 

479 71/2 Věci cenové – tvorba cen (mj. přecenění 

základních prostředků k 1. 1. 1977, 

dobilancování změn velkoobchodních 

cen k 1. 1. 1977) 

1977 kar 273 

480 72/2 Národní majetek a jeho správa – 

inventarizace (mj. inventární soupisy 

základních prostředků a potřeb, 

pohonných hmot, součástek a 

pneumatik, potravin, materiálových 

zásob Krajské politické školy, záznam o 

provedení odhadu vyřazeného 

kancelářského zařízení, zápisy 

z inventarizační komise, zápisy 

z inventarizace prostředků ONV) 

1977 kar 273 

480 72/2 Národní majetek a jeho správa – 

inventarizace (mj. inventární soupisy 

základních prostředků a potřeb, 

materiálových zásob, knih, 

harmonogram prací na inventarizaci) 

1977–1978 kar 274 

480 72/2 Národní majetek a jeho správa – 

inventarizace (mj. inventární soupisy 

základních prostředků a potřeb a 

materiálových zásob, harmonogram 

prací na inventarizaci) 

1978–1979 kar 275 

480 72/2 Národní majetek a jeho správa – 

inventarizace (mj. inventární soupisy 

základních prostředků a potřeb a 

materiálových zásob, harmonogram 

prací na inventarizaci) 

1979–1980 kar 276 

481 72/3 Národní majetek a jeho správa – správa 

národního majetku (mj. teze a vzory 

k sestavení podkladů k zpracování 

hodnotící zprávy o ochraně národního 

majetku, číselné podklady z ONV ke 

zhodnocení stavu národního majetku, 

využití budov po sloučení obcí) 

1977 kar 276 

482 72/3a Národní majetek a jeho správa – správa 

národního majetku – převod správy 

národního majetku (pozemek v k. ú. 

Třemošná) 

1980 kar 276 
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483 72/9 Národní majetek a jeho správa – ostatní 

(mj. objekt Kamzík – plán práce 

k zajištění a převzetí objektu a jeho 

uvedení do provozu, záznam z jednání o 

převzetí objektu, kontrolní zpráva o 

hospodářském zajištění a využití 

objektu, vnitřní řád školicího střediska 

Kamzík)  

1978–1987 kar 277 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. seznamy členů 

volebních komisí, návrhy na složení 

volebních komisí, stanovení volebních 

obvodů, zabezpečení tisku volebních 

materiálů, směrnice k zabezpečení 

voleb) 

1980–1981 kar 277 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. metodický návod pro 

sestavení seznamů volebních obvodů, 

pokyny pro financování výdajů na 

volby, pokyny pro volební komise a 

národní výbory o úkolech při organizaci 

volebních dnů, zjišťování volebních 

výsledků a podávání hlášení, zástupci 

ČSLA ve volebních komisích, zpráva o 

zvolení počtu a složení volebních 

komisí u ONV) 

1980–1981 kar 278 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (příprava na volební dny, 

volební obvody, hlasovací lístky) 

1981 kar 279 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (výsledky voleb do 

zastupitelských sborů, přehled o účasti 

voličů ve volbách, zhodnocení volební 

kampaně a voleb do zastupitelských 

sborů 1981, financování výdajů na 

volby 1986, informace o průběhu 

předvolebních příprav 1985–1986) 

1981–1986 kar 280 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. stav přípravy volebních 

programů, propagační a agitační 

činnosti, záznam z kontroly přípravy 

seznamu voličů a ostatních volebních 

příprav, organizace volebních dnů, 

zpráva o počtu a složení okresních 

volebních komisí, seznamy okrskových 

volebních komisí) 

 

1986 kar 281 
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484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (zřízení obvodních volebních 

komisí a návrhy na změnu jejich 

složení, přihlášky kandidátů NF 

k registraci a jejich charakteristiky) 

1986 kar 282 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (organizace volebních dnů 

v jednotlivých okresech, doporučení 

návrhů na poslance zákonodárných 

sborů, zpráva o provedení registrace 

kandidátů NF, situační zprávy z okresů 

o průběhu voleb, vyčíslení potřeby 

volebních tiskopisů) 

1986 kar 283 

484 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (periodické informace o 

volební kampani a o průběhu 

předvolebních příprav v rámci 

informačního systému ministerstva 

vnitra ČSR, zprávy o účasti na volbách, 

výsledky voleb) 

1986 kar 284 

485 78/1 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do sněmoven Federálního shromáždění 

(seznam a charakteristika volebních 

obvodů do Sněmovny lidu a Sněmovny 

národů, přihlášky k registraci kandidátů 

NF do Sněmovny národů, výsledky 

hlasování do Sněmovny národů, zápisy 

o výsledku hlasování do Sněmovny 

národů pro volební obvod č. 23-29) 

1981 kar 285 

485 78/1 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do sněmoven Federálního shromáždění 

(přihlášky k registraci kandidátů NF do 

Sněmovny lidu, výsledky hlasování do 

Sněmovny lidu, zápisy o výsledku 

hlasování do Sněmovny lidu 1981 pro 

volební obvod č. 41-52, seznam 

volebních obvodů do Sněmovny lidu a 

Sněmovny národů 1986) 

1981–1986 kar 286 

486 78/2 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do České národní rady (mj. seznam a 

charakteristika volebních obvodů do 

České národní rady 1981 a 1986, 

přihlášky k registraci kandidátů NF do 

ČNR 1981, výsledky hlasování do 

České národní rady 1981, zápisy o 

výsledku hlasování do České národní 

rady 1981 pro volební obvod č. 60-76) 

1981–1986 kar 287 
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487 78/3 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do národních výborů (zápisy ze schůzí 

obvodních volebních komisí – hlášení 

z okresů) 

1981 kar 288 

487 78/3 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do národních výborů (návrh na zřízení 

volebních obvodů  a vyhlášky o jejich 

stanovení pro volby do ONV, MěNV, 

MNV, NVmP, ObvNV, zpráva o 

výsledku voleb do ZKNV, ONV a 

MNV, informace o průběhu 

předvolebních příprav, přihlášky 

kandidátů NF do voleb do ZKNV 

k registraci, registrace kandidátů a 

zápisy o výsledku hlasování, osvědčení 

o zvolení poslancem ZKNV) 

1981 kar 289 

487 78/3 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do národních výborů (vyhlášky o 

stanovení volebních obvodů do ONV, 

MěNV, MNV, NVmP, ObvNV, návrh na 

zřízení volebních obvodů, zprávy o 

výsledku voleb do všech stupňů NV, 

informace o průběhu předvolebních 

příprav, návrhy a registrace kandidátů 

pro volby do ZKNV, zápisy o výsledku 

hlasování ve volebních obvodech) 

1986 kar 290 

487 78/3 Volby do zastupitelských sborů – volby 

do národních výborů (výsledky 

hlasování v okrscích ve volbách do 

ZKNV) 

1986 kar 291 

488 78/4 Volby do zastupitelských sborů – 

organizačně technické a materiální 

zabezpečení (zhodnocení politicko-

organizačního a technického 

zabezpečení voleb, zpráva o průběhu 

organizačně-technického zabezpečení 

voleb, využití automatizované 

výpočetní techniky v okresech 

k usnadnění volební administrativy, 

žádost o poskytnutí pomoci při 

organizačně-technickém zabezpečení 

voleb do Sejmu PLR) 

1977–1986 kar 292 

489 78/6 Volby do zastupitelských sborů – 

doplňovací volby (vyhlášení 

doplňovacích voleb, hlášení o 

doplňovacích volbách, zprávy o  

 

1977–1978 kar 292 
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průběhu doplňovacích voleb 

v okresech) 

489 78/6 Volby do zastupitelských sborů – 

doplňovací volby (vyhlášení 

doplňovacích voleb, hlášení o 

doplňovacích volbách, zprávy o 

průběhu doplňovacích voleb 

v okresech) 

1979–1981 kar 293 

489 78/6 Volby do zastupitelských sborů – 

doplňovací volby (vyhlášení 

doplňovacích voleb, hlášení o 

doplňovacích volbách, zprávy o 

průběhu doplňovacích voleb v okresech, 

doplňovací volby do ZKNV, MNV) 

1982–1987 kar 294 

490 79 Volby soudců z lidu (mj. změny a 

doplňky k seznamu znalců a tlumočníků 

Západočeského kraje, zpráva o 

výsledcích voleb soudců z lidu 

krajských a okresních soudů v ČSR) 

1977–1986 kar 295 

491 99 Různé (mj. žádost ZKNV o povolení 

vyhrazeného parkoviště v Plzni, 

Škroupově ulici, žádost o besedu se 

zpravodajem ČST v Berlíně, zajištění 

brigád pro dokončovací práce v Domě 

kultury ROH v Plzni, politicko-

ekonomická charakteristika kraje) 

1977–1986 kar 295 

492 101/1 Pracovní plány – programy – volební 

programy Národní fronty (podklady od 

ONV a ZKNV pro vyhodnocení soutěže 

národních výborů)  

1987 kar 295 

493 101/3 Pracovní plány – programy – pracovní 

plány rady národního výboru (pracovní 

plány rady ZKNV) 

1978 kar 295 

494 101/5 Pracovní plány – programy – pracovní 

plány odborů národního výboru a 

oddělení (vyhodnocení plánu 

komplexních opatření ZKNV v boji 

proti kriminalitě a k ochraně veřejného 

pořádku) 

1978 kar 295 

495 102/4 Zasedání pléna národního výboru a jeho 

rady – zápisy o jednání rady národního 

výboru, usnesení (mj. záznamy 

z jednání z rad ONV, rozpracování 

usnesení rady ZKNV ke koncepci 

mimoškolské výchovy a vzdělávání,  

 

1977–1979 kar 295 
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zprávy o kontrolách usnesení rady 

ZKNV)  

496 103 Spolupráce s Národní frontou a jejími 

organizacemi (schůze a konference 

ROH, činnost SČSP, odbočky SČSP na 

KNV) 

1978–1985 kar 296 

497 105 Občanské výbory – všeobecně 

(celokrajský aktiv předsedů občanských 

výborů Západočeského kraje) 

1983 kar 296 

498 106 Masově organizátorská práce – 

všeobecně (náměty ONV Rokycany 

k oslavám 40. výročí osvobození 

ČSSR) 

1983 kar 296 

499 107 Řízení národních výborů nižších stupňů 

a jejich rad, instruktáže, průzkumy 

(metodický návod k postupu národních 

výborů při podávání informací o 

občanech) 

1983 kar 296 

500 108 Družební styky národních výborů 

(družební styky s NDR – kraj Gera) 

1977–1985 kar 296 

501 116 Kádrové věci – všeobecně (mj. 

požadavek na zvýšení systemizovaného 

stavu odboru vnitřních věcí ZKNV, 

návrh pracovní normy pro uklízečky 

v aparátech národních výborů, zavedení 

nové mzdové soustavy v závodní 

jídelně ONV Domažlice, žádosti o 

pracovně politická hodnocení, žádost 

odboru vnitřních věcí o zvýšení počtu 

manuálních pracovníků, návrh na 

změnu funkcí v systemizovaném počtu 

míst na odboru vnitřních věcí ZKNV, 

přesčasová práce u pracovníků aparátu a 

zařízení odvětví vnitřní správy 

národních výborů) 

1977–1979 kar 296 

501 116 Kádrové věci – všeobecně (mj. funkční 

náplně pracovníků odboru vnitřních 

věcí ZKNV, výkonnostní odměny, 

pracovně politická hodnocení 

pracovníků, preventivní lékařské 

prohlídky pracovníků odboru vnitřních 

věcí ZKNV, dohody o hmotné 

odpovědnosti, přeřazení manuálních 

pracovníků do vyššího kvalifikačního 

stupně, pracovní posudky, program 

kádrového, personálního a sociálního 

rozvoje ZKNV do roku 1990) 

1978–1984 kar 297 
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501 116 Kádrové věci – všeobecně (mj. 

výkonnostní odměny, žádosti o 

devízový příslib, hodnocení pracovníků, 

rozložení funkcí podle jednotlivých 

oddělení odboru vnitřních věcí ZKNV, 

plán kádrového, personálního a 

sociálního rozvoje ZKNV na rok 1986, 

nomenklatury funkcí a mzdových tarifů 

pro příslušné kategorie pracovníků 

zařízení odvětví vnitřní správy 

národních výborů) 

1985–1987 kar 298 

502 117 Výchova a vzdělávání – všeobecně (mj. 

školení pracovníků národních výborů 

z úseku správního řízení, zvyšování 

kvalifikace pracovníků odboru vnitřních 

věcí ZKNV, stanovisko k návrhu 

koncepce činnosti Institutu ministerstva 

vnitra ČSR, školení dálnopisných 

manipulantek, kvalifikační pohovory 

s pracovníky z úseku státního občanství, 

učební osnovy kurzu pro pracovníky 

odborů vnitřních věcí na matričním 

úseku) 

1977–1987 kar 298 

503 120 Věci poslanců a aktivistů národních 

výborů – všeobecně (trestní stíhání 

Rolanda Brause, poslance ONV Cheb) 

1979 kar 299 

504 122 Péče o pracovníky – všeobecně (zásady 

k zabezpečení družstevně stabilizačních 

bytů pro pracovníky ZKNV) 

1987 kar 299 

505 137 Kontrola činnosti národních výborů 

nižších stupňů a jejich orgánů (kontrolní 

zpráva o zhodnocení výkonu státní 

správy na odboru vnitřních věcí ONV 

Sokolov, kontrola usnesení rady ONV 

Cheb o územních změnách v okrese 

Cheb) 

1982–1983 kar 299 

506 154/3 Plány roční prováděcí – místní průmysl 

(zřízení státní hospodářské organizace 

Strojplast n. p. Tachov)  

1987 kar 299 

507 154/d Plány roční prováděcí – investiční 

výstavba a projektové práce (plnění 

plánů investiční výstavby, 

dodavatelsko-odběratelské vztahy 

v dodávkách stavebních prací, 

plánování investic) 

1975–1979 kar 299 

508 154/f Plány roční prováděcí – materiálně 

technické zásobování (mj. podklady 

1979 kar 299 
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k sestavení návrhu plánů, požadavky na 

vybavení dokončené stavby chemické 

laboratoře a učebního střediska 

Hodovíz) 

509 176/2 Rozpočty – roční rozpočty národních 

výborů, sestavování, normy, ukazatele, 

rozpisy (mj. návrhy rozpočtů, žádosti o 

navýšení rozpočtu, zprávy o plnění 

rozpočtu, rozpočtové přesuny) 

1976–1979 kar 300 

510 254 Místní hospodářství – bytový majetek – 

všeobecně (řešení bytové situace 

Jaroslava Kužela) 

1984 kar 300 

511 256 Místní hospodářství – jiné činnosti – 

všeobecně (žádost o použití 

soukromého vozidla ke služebním 

účelům) 

1983 kar 300 

512 276 Doprava – všeobecně (žádost TJ Rudá 

Hvězda v Berouně o odprodeji autobusu 

vyřazeného z vozového parku ČSAD 

Plzeň, zřizování svépomocných dílen 

ČSAD) 

1982–1984 kar 300 

513 280 Doprava – městská doprava – 

všeobecně (stanovení administrativního 

poplatku k částce za neoprávněnou 

jízdu MHD) 

1986 kar 300 

514 281/9 Silniční hospodářství – místní 

komunikace (čištění a údržba místních 

komunikací) 

1984 kar 300 

515 282 Ostatní obory dopravy – všeobecně 

(připomínky k návrhu nařízení vlády 

ČSSR o zřízení medaile Za zásluhy o 

bezpečnost dopravy) 

1987 kar 300 

516 331 Územní plánování, stavební řád, 

výstavba – způsobilost k některým 

činnostem ve výstavbě (zabezpečení 

správy pozemků určených pro 

investiční výstavbu odbory vnitřních 

věcí národních výborů) 

1984 kar 300 

517 401/1 Kultura – záležitosti kultury – sbory pro 

občanské záležitosti (opravy a úpravy 

obřadních síní v okrese, experiment na 

zabezpečení individuální přípravy 

mladých snoubenců v manželských a 

předmanželských poradnách, zpráva o 

činnosti krajského sboru pro občanské 

záležitosti, seznam dětí narozených  

1977–1979 kar 300 
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25. 2. 1978, úprava pomníku padlých 

amerických vojáků v Plzni-Liticích před 

návštěvou důstojníků armády USA, 

odměny za práce konané při 

občanských svatebních obřadech ve 

dnech pracovního klidu) 

517 401/1 Kultura – záležitosti kultury – sbory pro 

občanské záležitosti (úpravy sňatkových 

síní, odměňování hudebníků při akcích 

národních výborů, zprávy o činnosti 

Krajského sboru pro občanské 

záležitosti a sborů pro občanské 

záležitosti v okresech, plnění opatření 

k zabezpečení potřeb populačního 

vývoje a k dalšímu vývoji 

předmanželského poradenství, výchova 

k manželství a rodičovství, zlaté svatby, 

vítání občánků, životní jubilea, obřadní 

síně – 119  ks fotografií) 

1977–1987 kar 301 

518 454 Organizační a hospodářské věci škol a 

mimoškolních výchovných a 

podobných zařízení – všeobecně 

(adresář škol a zařízení II. cyklu 

řízených odborem školství ZKNV) 

1981  kar 302 

519 526 Léčebně preventivní péče – všeobecně 

(stížnost na fungování lázní 

v Karlových Varech) 

1984 kar 302 

520 527 Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé 

zdroje (Statut lázeňského místa Lázně 

Kynžvart a ochranná pásma přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 

Kynžvart, návrh ochranných pásem 

přírodních minerálních vod stolních 

zřídelního místa Korunní) 

1984–1986 kar 302 

521 528 Hygienická služba – všeobecně (žádost 

o přezkoumání posudku městského 

hygienika v Plzni ve věci zdravotní 

nevhodnosti bytu B. Michálkové 

v Plzni, zápis ze semináře obecné a 

komunální hygieny) 

1981–1982 kar 302 

522 601 Vnitřní správa – spolčování – 

všeobecně (mj. přehled dobrovolných 

organizací nesdružených v NF, zprávy 

ONV o zabezpečení úkolů ve 

spolčovací agendě, prověrky na úseku 

spolčování a shromažďování 

v okresech, metodická pomůcka při 

1977–1984 kar 302 
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uplatňování právních předpisů na úseku 

spolčování, údaje o organizacích, nad 

jejichž činností vykonává dohled odbor 

školství, seznam zájmových organizací 

a sdružení s krajskou působností, 

mezinárodní cyklistický závod Praha – 

Karlovy Vary – Praha, ohlášení konání 

akcí na veřejném prostranství, výkon 

státní správy na úseku spolčování) 

522 601 Spolčování – všeobecně (mj. konání 

akcí na veřejném prostranství, krajský 

aktiv zástupců zájmových organizací a 

sdružení, mezinárodní cyklistický závod 

cyklistický závod Praha – Karlovy Vary 

– Praha, seznam zájmových organizací 

a sdružení, odměny za vedení stanic 

mladých techniků a přírodovědců) 

1984–1987 kar 303 

523 601/1 Spolčování – dobrovolné organizace 

(utvoření, změny stanov a zánik spolků) 

1977–1980 kar 303 

524 601/2 Spolčování – spolky (rozpuštění spolku 

pro záchranu zřícenin hradu Krašova) 

1978–1980 kar 303 

525 602 Shromažďování (povolování burz knih 

a gramofonových desek) 

1985–1986 kar 303 

526 603 Věci vojenskosprávní – všeobecně 

(hlavní úkoly dalšího rozvoje branné 

výchovy v Západočeském kraji) 

1978 kar 303 

527 603/3 Věci vojenskosprávní – vojenské újezdy 

(výkon státní správy ve vojenských 

újezdech, odvolání správce vojenského 

újezdu Hradiště, vybírání správních 

poplatků ve vojenských újezdech) 

1977–1987 kar 303 

528 604 Územní organizace – všeobecně (mj. 

seznam obcí s MěNV, metodický návod 

k postupu odborů vnitřních věcí 

národních výborů při oznamování změn 

územního členění, zveřejňování 

územních změn, přehled změn v územní 

organizaci a v názvech obcí a jejich 

částí, hlášení údajů o sloučení obcí) 

1977–1982 kar 303 

528 604 Územní organizace – všeobecně (mj. 

postup organizačních prací 

k zabezpečení návrhu na integraci 

národních výborů v okrese Plzeň-jih, 

přehled územních změn v okresech, 

hlášení údajů o sloučení obcí, kontrola 

vedení agendy číslování domů) 

1983–1987 kar 304 
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529 604/1 Územní organizace – konkrétní územní 

změny (slučování a rozlučování obcí, 

územní změny) 

1973–1980 kar 304 

529 604/1 Územní organizace – konkrétní územní 

změny (slučování a rozlučování obcí, 

územní změny) 

1981–1987 kar 305 

530 605 Hlášení a evidence obyvatelstva – 

všeobecně (mj. hlášení z okresů, 

prověrky na úseku hlášení obyvatel, 

právní povaha řízení při výkonu 

ohlašovací agendy na národních 

výborech, instrukce pro postup 

národních výborů při sčítání lidu, domů 

a bytů) 

1977–1980 kar 305 

530 605 Hlášení a evidence obyvatelstva – 

všeobecně (mj. dohlídky na úseku 

hlášení obyvatel, oznámení zákazu 

pobytu, vzor razítek k vyznačování 

trvalého a přechodného pobytu do 

občanského průkazu, návrh zásad 

zákona o hlášení pobytu občanů, 

zabezpečení spolupráce národních 

výborů a SNB při prověrkách evidence 

obyvatel) 

1979–1987 kar 306 

531 606 Státní občanství – všeobecně (mj. 

smlouva mezi ČSSR a SSSR o 

zamezení vzniku dvojího státního 

občanství, metodická pomůcka o 

postupu při zjišťování domovského 

práva a jeho vlivu na určování čs. 

státního občanství, vyřizování 

individuálních dotazů amerických a 

britských státních příslušníků na jejich 

bývalý majetek v ČSSR, příručka o 

nabývání a pozbývání státního 

občanství v některých cizích zemích, 

poplatky za propuštění ze státního 

svazku, posuzování žádostí občanů o 

propuštění ze státního svazku ČSSR) 

1978–1987 kar 307 

532 606/1 Státní občanství – udělení státního 

občanství (řazeno abecedně K – T) 

1977–1980 kar 307 

533 606/2 Státní občanství – nabytí uzavřením 

manželství (řazeno abecedně D – K) 

1977–1979 kar 307 

534 606/3a Státní občanství – pozbytí propuštěním 

(řazeno abecedně B – V) 

 

1977–1985 kar 307 
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535 606/4 Státní občanství – osvědčování (řazeno 

abecedně H – M) 

1975–1979 kar 307 

536 606/5 Státní občanství – různé (řazeno 

abecedně B – W) 

1977–1985 kar 307 

537 607 Matriční věci – všeobecně (seznam 

všech matričních písemností uložených 

na matričních obvodech okresů 

Západočeského kraje) 

1978 kar 307 

537 607 Matriční věci – všeobecně (mj. zpráva o 

činnosti národních výborů na úseku 

matriční a státoobčanské agendy, 

přehled svatebních obřadů v okresech, 

přehled o uložení matričních 

knih jiných než církve římskokatolické 

církve na národních výborech v ČSR)  

1978–1981 kar 308 

537 607 Matriční věci – všeobecně (mj. 

vystavování matričních dokladů 

z matrik předaných státním oblastním 

archivům, přehled svatebních obřadů 

v okresech, vybírání poplatků za 

svatební obřady, změny v provádění 

zápisů v matrice v souvislosti s novelou 

zákona o rodině, uzavírání manželství 

kubánských občanů v ČSSR, 

připomínky k návrhu zásad zákona o 

matrikách) 

1982–1987 kar 309 

538 607/1a Matriční věci – matriky a sbírky listin – 

knihy narození (žádosti o vydání 

rodných listů) 

1977–1987 kar 309 

539 607/1b Matriční věci – matriky a sbírky listin – 

knihy manželství (žádosti o vydání 

oddacích listů) 

1978–1987 kar 309 

540 607/1c Matriční věci – matriky a sbírky listin – 

knihy úmrtí (žádosti o vydání úmrtních 

listů) 

1978–1987 kar 309 

541 607/2 Matriční věci – matriční doklady do 

ciziny (vzory matričních dokladů pro 

použití v cizině) 

1977 kar 310 

542 607/3 Matriční věci – osvědčování 

způsobilosti k uzavření manželství 

(dotazy a rozhodnutí ohledně 

způsobilosti k uzavření manželství) 

1979–1981 kar 310 

543 607/4 Matriční věci – rozhodování 

v matričních věcech (uzavření 

manželství zástupcem) 

1977–1986 kar 310 
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544 607/5 Matriční věci – dozor a kontrola vedení 

matrik (mj. prověrky vedení matriční 

agendy v okrese) 

1977–1987 kar 310 

545 607/6 Matriční věci – věci matrikářů a 

matriční obvody (mj. porady 

pracovníků matriční agendy, rušení 

matričních obvodů, evidenční listy 

matrikářů, změny matričních obvodů, 

seznam matričních obvodů okresu 

Domažlice, změny v uspořádání 

matričních obvodů) 

1977– 1987 kar 311 

546 607/7 Matriční věci – válečné hroby (mj. 

úprava hrobů, pomníků, pamětních 

desek příslušníků sovětské armády 

národními výbory, evidence válečných 

hrobů) 

1978–1986 kar 312 

547 608 Užívání změny jména a příjmení 

(žádost o změnu příjmení) 

1977 kar 312 

548 609 Ověřování opisů listin a podpisů na 

listinách národními výbory (změna 

pokynů k ověřování podpisů, 

vystavování duplikátů výučních listů) 

1980–1985 kar 312 

549 610 Archivy, archivnictví (mj. hodnocení 

činnosti okresních archivů, zpráva o 

plnění pracovních úkolů archivářů 

národních výborů, zpráva o provádění 

zákona o archivnictví, informace o 

akcích archivů ČSR k 40. výročí 

osvobození sovětskou armádou) 

1977–1987 kar 312 

550 611 Různé hospodářsko-finanční věci – 

všeobecně (výpomoc při výjezdu 

služebního vozidla, záloha na diety pro 

zahraniční delegaci Sverdlovské oblasti) 

1983–1985 kar 313 

551 611/10 Různé hospodářsko-finanční věci – 

objednávky tisku, razítek, 

kancelářských potřeb, čisticích 

prostředků (objednávka na zhotovení 

razítek) 

1986 kar 313 

552 612 Názvy obcí, ulic a veřejných 

prostranství (mj. pojmenování ulic, 

hlášení údajů o změnách v částech obcí 

okresu Domažlice) 

1977–1986 kar 313 

553 613 Systém číslování domů (mj. dohlídky 

na zabezpečování číslování domů a 

označování ulic, přečíslování domů 

čísly popisnými, přidělování popisných 

1978–1987 kar 313 
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a evidenčních čísel domů a sdělování 

údajů o přidělených číslech vlastníkům 

budov a orgánům geodézie) 

554 614 Ochrana veřejného pořádku – 

všeobecně (mj. pravidelná informace o 

politické situaci, opatření v boji proti 

kriminalitě a ochraně veřejného 

pořádku, vývoj mimopracovní 

úrazovosti, zvýšená ochrana přírody a 

společenských zájmů lesního a vodního 

hospodářství, situace VÚM v Terešově, 

problematika kriminality mladistvých 

cikánského původu, přeprava účastníků 

tanečních zábav po železnicích) 

1977–1983 kar 313 

554 614 Ochrana veřejného pořádku – 

všeobecně (mj. vývoj mimopracovní 

úrazovosti, zpráva o splnění opatření 

proti zcizování vánočních stromků, 

použití občanského zákona v působnosti 

národních výborů k řešení hygienických 

závad způsobených chovem 

kožešinových zvířat, zabezpečení 

veřejného pořádku při přepravě 

účastníků tanečních zábav, diskoték a 

sportovních akcí po železnici, 

vyhodnocení soutěže okresních štábů 

PS VB, plnění komplexního plánu 

opatření v boji proti kriminalitě a 

ochraně veřejného pořádku, 

zabezpečení péče o společensky 

nepřizpůsobivé občany, zpráva o stavu 

právní výchovy a propagandy v ČSR) 

1984–1987 kar 314 

555 614/2  Ochrana veřejného pořádku – inspekce 

veřejného pořádku (mj. úprava 

platových poměrů pracovníků inspekcí 

veřejného pořádku, návrh příručky pro 

práci inspekcí veřejného pořádku, 

zabezpečení stejnokrojů pro pracovníky 

inspekcí veřejného pořádku) 

1979–1987 kar 314 

556 614/3 Ochrana veřejného pořádku – 

součinnost s jinými orgány a 

organizacemi (soutěž jednotek PS VB) 

1983 kar 314 

557 616 Zprávy a informace o občanech (mj. 

kontroly podávání informací o 

občanech na úseku vnitřní správy, 

posudky na občany) 

 

1983–1987 kar 314 
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558 620 Ztráty a nálezy (mj. instrukce 

Ministerstva vnitra ČSR o postupu 

národních výborů při ohlášení nalezené 

věci, oznámení ztráty razítka, kontroly 

provádění agendy ztrát a nálezů, 

záznamy z okresů) 

1981–1987 kar 314 

   

Manipulace 1988–1991 

  

559 51 Písemnosti primátora, předsedy, 

místopředsedů, náměstků, tajemníka 

(mj. připojení ZKNV k programu 

celospolečenské kampaně boje proti 

kouření „Šance pro tři miliony“, vládní 

návrh zákona o působnosti federálních 

ústředních orgánů státní správy, 

prohlubování účinnosti práce justice 

ČSR, novelizace zákona o státním 

notářství a o řízení před státním 

notářstvím, návrh statutu ministerstva 

vnitra ČSR, návrh Smlouvy mezi ČSFR 

a SRN o společných státních hranicích) 

1988–1990 kar 315 

560 52 Organizace státních orgánů (mj. 

vyhláška ke zřízení chráněného 

přírodního útvaru Petrovka, návrh 

opatření ke zkvalitnění činnosti české 

advokacie při ochraně zájmů 

společnosti a práv občanů, návštěvní 

řád Chráněné krajinné oblasti 

Slavkovský les) 

1988–1990 kar 315 

561 53 Národní výbory (mj. přestavba 

hospodářského mechanismu – 

racionalizace ve správě a aparátu 

národních výborů, přibližování státní 

správy občanům, stanovisko ZKNV 

k činnosti právních útvarů v národních 

výborech, přehled nových působností, 

které se doporučují převést na MěNV a 

MNV ve střediskových obcích) 

1988–1989 kar 315 

562 54/1 Řízení, kontrola a metodická činnost 

národních výborů – u národních výborů 

(mj. návrh zásad pro přiznávání 

mimořádných odměn z fondu předsedy 

ZKNV a z fondu vedoucích odborů 

ZKNV, pracovní porady vedoucích 

odborů vnitřních věcí ONV a NVmP, 

úkoly a informace z porady vedoucích 

odborů vnitřních věcí ZKNV na MVŽP) 

1988 kar 315 
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562 54/1 Řízení, kontrola a metodická činnost 

národních výborů – u národních výborů 

(mj. plán kontrolní činnosti odboru 

vnitřních věcí ZKNV, rozšíření 

působnosti a pravomoci komisí ZKNV, 

pracovní porady vedoucích odborů 

vnitřních věcí ONV a NVmP, 

hodnocení činnosti orgánů NVmP 

v radě NVmP, zápisy z prověrky na 

úseku plánu rozpočtu a hospodárnosti, 

prověrky výkonu státní správy u 

národních výborů, perspektivní opatření 

ve struktuře, postavení a činnosti 

místních orgánů státní správy) 

1989–1990 kar 316 

563 60 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – všeobecně (postup při 

řešení anonymních podání) 

1988 kar 317 

564 60/1 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – hodnocení, rozbory, 

evidence (roční rozbory stížností) 

1988–1989 kar 317 

565 60/2 Stížnosti, podněty a oznámení 

pracujících – konkrétní případy 

(stížnosti občanů) 

1988–1989 kar 317 

566 61 Civilní obrana (zprávy o výsledku 

kontroly na úseku IPCHO ve věci 

zpracování a vedení dokumentace 

komise IPCHO, skladování, ošetřování 

prostředků a vybavení skladu) 

1988 kar 317 

567 67 Přestupky – všeobecně (mj. zprávy o 

projednávání přestupků orgány 

národních výborů, navrhované úpravy 

zákona o přestupcích, předběžná 

kádrová příprava, zřizování 

přestupkových komisí národních 

výborů, postih občanů při neplnění 

podmínek při odprodeji užitkových 

vozidel, postih prodeje odběrných 

poukazů Tuzex, přehled o stavu pokut a 

jejich vymáhání, složení správních 

komisí pro projednávání přestupků, 

připomínky k návrhu znění zákona o 

přestupcích, zabezpečení usnesení vlády 

ČSR o udělení amnestie ve věcech 

přestupků) 

1988–1990 kar 317 

568 67/2 Přestupky – evidence přestupků 

(výkazy o přestupcích projednaných 

orgány národních výborů) 

1988–1989 kar 318 
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569 67/3 Přestupky – konkrétní případy (řazeno 

abecedně B – Ž) 

1987–1990 kar 318 

570 70 Spisová služba – všeobecně (mj. 

prověrky spisové služby na odborech 

ZKNV a na ONV, instruktáž ke spisové 

službě) 

1988–1990 kar 318 

571 72/2 Národní majetek a jeho správa – 

inventarizace (komplexní delimitace 

prostředků požární ochrany) 

1989 kar 319 

572 72/3b Národní majetek a jeho správa – správa 

národního majetku – převody 

vlastnictví národního majetku (převod 

rekreačního střediska Nekmíř, zřízení a 

další činnost správy výpočetní techniky 

ZKNV) 

1990 kar 319 

573 72/9 Národní majetek a jeho správa – ostatní 

(mj. využití školicího a rehabilitačního 

střediska Kamzík v letním období, plán 

práce školicího a rehabilitačního 

střediska Kamzík) 

1988–1990 kar 319 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. připomínky týkající se 

organizačního zajištění doplňkových 

voleb do národních výborů, připomínky 

k připravovaným zásadám novely 

zákona o volbách do národních výborů, 

pokyny pro zacházení s volebními 

materiály) 

1988–1990 kar 319 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (kandidátní listiny stran a 

uskupení) 

1990 kar 320 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (kandidátní listiny, 

zmocněnci a zástupci politických stran, 

politických hnutí a koalic) 

1990 kar 321 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (petice voličů Strany přátel 

piva za kandidaturu Strany přátel piva 

do voleb v červnu 1990)  

1990 kar 322 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. zápis o výsledku 

projednání kandidátních listin krajskou 

volební komisí Západočeského kraje, 

způsob financování výdajů voleb do 

zákonodárných sborů, seznam členů 

krajské volební komise, záznamy ze 

1990 kar 323 
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zasedání krajské volební komise, vzdání 

se a odvolání kandidatury) 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. zajištění průběhu voleb 

ve zdravotnických zařízeních a 

zařízeních sociální péče, jednotný 

systém spojení volebních orgánů, 

pokyny k organizaci volebních dnů, 

zákon o politických stranách, výsledky 

voleb do zákonodárných sborů v 

okresech) 

1990 kar 324 

574 78 Volby do zastupitelských sborů – 

všeobecně (mj. průběžné informace o 

přípravě voleb, hlášení o uzavření 

seznamu voličů, souhrnné výsledky 

hlasování ve volbách do zákonodárných 

sborů, zápisy o průběhu a výsledku 

hlasování) 

1990 kar 325 

575 78/4 Volby do zastupitelských sborů – 

organizačně technické a materiální 

zabezpečení (návrh plánu organizačně 

technického zabezpečení voleb) 

1990 kar 325 

576 78/6 Volby do zastupitelských sborů – 

doplňovací volby (doplňovací volby do 

zastupitelských sborů) 

1988–1989 kar 326 

577 79 Volby soudců z lidu (zabezpečení voleb 

soudců z lidu krajských a okresních 

soudů ČSR, osvědčení o zvolení 

soudcem, volba soudců z lidu 

Krajského soudu v Plzni, návrh 

kandidátů na funkci soudce z lidu, 

změny a doplňky seznamu znalců a 

tlumočníků Západočeského kraje) 

1988–1990 kar 326 

578 101/1 Pracovní plány – programy – volební 

programy Národní fronty (zpráva o 

plnění volebního programu NF) 

1988–1990 kar 326 

579 101/5 Pracovní plány – programy – pracovní 

plány odborů národního výboru a 

oddělení (plány práce odboru vnitřních 

věcí ZKNV, ONV a NVmP) 

1989 kar 326 

580 116 Kádrové záležitosti – všeobecně 

(žádosti o doplnění kádrových 

materiálů, o kádrové posudky, o 

pracovní hodnocení, návrh postupu 

k realizaci kádrových pořádků 

územních stranických orgánů a CZV 

1988–1990 kar 327 
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KSČ při ZKNV, přihláška na konkurz 

na místo vedoucího oddělení odboru 

vnitřních věcí) 

581 117 Výchova vzdělávání – všeobecně 

(ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti, metodický pokyn k 

provádění adaptačního procesu 

pracovníků aparátu národních výborů, 

školení pracovníků mj. v přestupkové 

agendě) 

1988–1989 kar 327 

582 120 Záležitosti poslanců a aktivistů 

národních výborů – všeobecně (text 

slibu poslance) 

1990 kar 327 

583 122 Péče o pracovníky – všeobecně 

(provedení preventivních lékařských 

prohlídek, přidělení družstevních 

stabilizačních bytů pracovníkům 

ZKNV) 

1988 kar 327 

584 401/1 Záležitosti kultury – sbory pro občanské 

záležitosti (mj. úkoly a opatření dalšího 

rozvoje výchovy manželství a 

rodičovství, spolupráce matrikářů 

s manželskou a s předmanželskou 

poradnou) 

1988–1989 kar 327 

585 560 Péče o společensky nepřizpůsobené 

občany (možnost zaměstnávání 

amnestovaných osob národními výbory) 

1990 kar 327 

586 601 Spolčování (mj. zprávy o činnosti 

spolků, změny stanov, ustanovení 

spolků, dohled nad činností 

dobrovolných společenských 

organizací, konání akcí na veřejném 

prostranství, oznámení pochodů) 

1988–1990 kar 327 

587 602  Shromažďování (mj. vzory k pokynům 

k provedení služebního zákroku, 

stanovisko generální prokuratury ČSR 

k organizování burz prodeje zboží, 

vyhláška ke stanovení místa pro 

pořádání shromáždění občanů, zákaz 

konání veřejného shromáždění dne 6. 5. 

1989 v Plzni, nám. Míru) 

1988–1990 kar 327 

588 604 Územní organizace – všeobecně (mj. 

uvažovaná integrace obcí a vyhlášení 

střediskových obcí v Západočeském 

kraji, zabezpečení usnesení vlády ČSR 

o změně území kraje Středočeského a 

1988–1990 kar 328 
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Západočeského, hlášení údajů 

vyplývajících z předpisů o územním 

členění státu a o národních výborech) 

589 604/1 Územní organizace – konkrétní územní 

změny (mj. slučování a rozlučování 

obcí, územní změny) 

1988–1990 kar 328 

590 605 Hlášení a evidence obyvatelstva (mj. 

kontroly na úseku hlášení a evidence 

pobytu občanů, porovnání evidence 

obyvatel u vybraných městských 

národních výborů, semináře o 

automatizaci evidence obyvatelstva) 

1988–1990 kar 328 

591 606 Státní občanství – všeobecně (výnos 

MVŽP ČSR o postupu národních 

výborů při výkonu státní správy na 

úseku státního občanství, pozbytí 

účinnosti smlouvy mezi ČSSR a NDR o 

úpravě dvojího státního občanství) 

1988–1990 kar 328 

592 606/1 Státní občanství – udělení státního 

občanství (řazeno abecedně A – Š) 

1987–1989 kar 328 

593 606/3a Státní občanství – pozbytí propuštěním 

(řazeno abecedně S – Z) 

1989 kar 328 

594 607 Matriční záležitosti – všeobecně 

(připomínky k návrhu výnosu MV ČSR 

o postupu národních výborů při výkonu 

státní správy a úseku státního občanství 

ČSR a k návrhu instrukce MV ČSR pro 

postup národních výborů na úseku 

matrik, ověřování opisu listin a podpisů 

a vedení evidence válečných hrobů, 

přehled svatebních obřadů, nedostatky 

v matričních hlášeních, smlouva mezi 

ČSSR a KLDR a ČSSR a PLR o právní 

pomoci a úpravě právních vztahů ve 

věcech občanských, rodinných, 

pracovních a trestních, zásady zákona o 

matrikách) 

1988–1990 kar 329 

595 607/1a Matriční záležitosti – matriky a sbírky 

listin – knihy narození (žádosti o vydání 

rodných listů) 

1988–1990 kar 329 

596 607/1b Matriční záležitosti – matriky a sbírky 

listin – knihy manželství (žádosti o 

vydání oddacích listů) 

1988–1989 kar 329 

597 607/1c Matriční záležitosti – matriky a sbírky 

listin – knihy úmrtí (žádosti o vydání 

úmrtních listů) 

1988 kar 329 
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598 607/2 Matriční záležitosti – matriční doklady 

do ciziny (vystavování matričních 

dokladů pro použití v cizině) 

1988–1990 kar 329 

599 607/5 Matriční záležitosti – dozor a kontrola 

vedení matrik (prověrky výkonu 

matriční agendy v okresech) 

1988–1989 kar 329 

600 607/6 Matriční záležitosti – záležitosti 

matrikářů a matriční obvody (zkoušky 

ze znalostí matriční a státoobčanské 

agendy, porady obvodních matrikářek, 

zřízení matričního obvodu v okrese 

Plzeň-sever)  

1988–1990 kar 329 

601 607/7 Matriční záležitosti – válečné hroby 

(mj. odpověď na dotazy k označení 

německých válečných hrobů v ČSSR, 

úprava hrobů, pomníků, památníků, 

pamětních desek příslušníků sovětské 

armády, památníky americké armády na 

území města Plzně) 

1988–1990 kar 329 

602 609 Ověřování opisů listin a podpisů na 

listinách národními výbory 

(individuální cestovní ruch mezi ČSSR 

a PLR – ověřené pozvání k návštěvě) 

1988 kar 329 

603 610 Archivy, archivnictví (mj. předávání 

obecních kronik k trvalému uložení do 

okresních a městských archivů v ČSR, 

hygienické a skladovací podmínky 

v okresních archivech, návrh výnosu 

MVŽP o státních archivech a archivech 

národních výborů, zprávy o prověrce 

stavu péče o archiválie v okresech) 

1988–1990 kar 329 

604 611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti 

– všeobecně (mj. rozbory hospodaření 

národních výborů, upřesnění 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

rozdělování finančních prostředků pro 

krytí neinvestičních potřeb nevýrobní 

sféry národními výbory, prověrka 

potřeb tepla v oblasti Plzeň) 

1988–1990 kar 330 

605 611/4 Různé hospodářsko-finanční záležitosti 

– telefonní stanice, rozhlas, rozhlas po 

drátě, televize a jiné věci (seznam 

účastníků československé dálnopisné 

sítě) 

1990–1991  kar 330 

606 611/6 Různé hospodářsko-finanční záležitosti 

– závodní jídelny (oznámení o ukončení 

1990 kar 330 
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činnosti ZKNV – uzavření závodní 

jídelny) 

607 612 Názvy obcí, ulic a veřejných 

prostranství (mj. oznámení o změně 

názvu a pojmenování ulic v obci 

Poběžovice, přejmenování ulic, náměstí 

a nábřeží) 

1989–1990 kar 330 

608 613 Systém číslování domů (mj. dohlídky 

na zabezpečování číslování domů a 

označování ulic, příprava novelizace 

předpisů o územním členění, 

označování ulic a číslování domů, 

řešení otázek číslování domů v Plzni 

v souvislosti s přípravou sčítání lidu, 

domů a bytů) 

1988–1989 kar 330 

609 614 Ochrana veřejného pořádku – 

všeobecně (mj. vyhodnocení plánu 

právní propagandy, komplexní opatření 

omezování kriminality a k ochraně 

veřejného pořádku v působnosti 

národních výborů, zabezpečení služby 

na ZKNV a dosažitelnost vybraných 

funkcionářů ZKNV ve dnech 19. – 22. 

8. 1988, opatření při hromadné přepravě 

propuštěnců a odvedenců, nevhodné 

chování učňovské mládeže a studentů 

ve vlacích, návrh vyhlášky NVmP 

k usměrňování dopravy ve zklidněné 

zóně města Plzně, reakce ZKNV 

k výzvě „Několik vět“) 

1988–1990 kar 330 

610 614/2 Ochrana veřejného pořádku – inspekce 

veřejného pořádku (mj. zřízení inspekce 

veřejného pořádku při MěNV Klatovy, 

Sušice a Tachov, žádost o zvýšení plánu 

práce na zabezpečení inspekce 

veřejného pořádku, přenesení 

pravomoci zřizovat inspekci veřejného 

pořádku na obvodní národní výbory, 

předpisy k odměňování pracovníků 

inspekcí veřejného pořádku) 

1988–1990 kar 330 

611 614/3 Ochrana veřejného pořádku – 

součinnost s jinými orgány a 

organizacemi (soutěž o nejlepší 

jednotku PS VB v okrese) 

1988 kar 330 

612 615 Záležitosti bezpečnostně správní 

(amnestie přestupků – odložení 

přestupkového řízení) 

1990 kar 330 
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613 620 Ztráty a nálezy (mj. ztráty razítek, 

zápisy z kontrol provádění agendy ztrát 

a nálezů u národních výborů) 

1988–1989 kar 330 

   

III.6. Likvidační skupina (1990–1991) 

  

  Manipulace 1951–1954   

614 056.0 Péče o umístění úřadu, správa úředních 

budov a místností, jejich udržování a 

vnitřní vybavení – všeobecně (nájemní 

smlouva KNV Plzeň se správou domu 

Plzeň, Riegrova 1, přidělení provozních 

místností pro KNV Plzeň v Plzni, 

Františkánská ulice 18, přidělení 

kancelářských místností v Plzni, 

Prešovská 13, převod zámečku u 

Radčic, č. p. 68, do vlastnictví KNV 

Plzeň, nájem domu pro KNV Plzeň, 

Purkyňova 28, uvolnění domu ve 

Škroupově ulici) 

1951–1961 kar 331 

   

Manipulace 1955–1958 

  

615 vnitř/31 Národní majetek, koupě – převod 

(vyúčtování nájemného, převod majetku 

KNV v Plzni Krajské vojenské správě 

v Plzni) 

1955–1958 kar 331 

   

Manipulace 1959–1976 

  

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(nájemní smlouvy přidělení garáží, 

odloučení krajských a místních 

vojenských správ od národních výborů, 

převedení zařízení a vybavení, předání 

objektu Vícov KV SSM, skončení 

užívání nebytových prostor ve Vlastině 

ulici v Toužimi)  

1958–1975 kar 331 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(adaptace zasedací síně ZKNV) 

1970–1971 kar 332 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(rekonstrukce a adaptace zasedací síně 

KNV – dokumentace 1. část) 

1971–1972 kar 333 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

1971–1985 kar 334 
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(rekonstrukce a adaptace zasedací síně 

KNV – dokumentace z let 1971–1972 2. 

část, jednání o další etapě 1983–1985) 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(výstavba a kontrolní dny automatické 

telefonní ústředny ZKNV) 

1972–1976 kar 335 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(interiéry a vybavení sekretariátů 

místopředsedů ZKNV a výstavba 

sekretariátu předsedy ZKNV) 

1971–1976 kar 336 

616 72 Národní majetek, majetek nabývaný 

státem nebo zajišťovaný státem 

(výstavba sekretariátu předsedy ZKNV, 

revize a rekonstrukce elektroinstalace 

v budově ZKNV)  

1971–1977 kar 337 

   

Manipulace 1977–1987 

  

616 72 Národní majetek a jeho správa 

(rekonstrukce interiérů sekretariátu 

tajemníka ZKNV, adaptace vstupů do 

budovy ZKNV, rekreační objekt ZV 

ROH ZKNV Plzeň v Kašperských 

Horách) 

1967–1979 kar 338 

616 72  Národní majetek a jeho správa (interiéry 

jídelny v areálu předsedy ZKNV, 

údržba budovy ZKNV) 

1980–1985 kar 339 

   

Manipulace 1988–1991 

  

616 72 Národní majetek a jeho správa (popis 

budovy ZKNV, projekční zabezpečení 

vchodu do budovy ZKNV a interiéru 

vstupní haly, fotokroužek ZV ROH 

ZKNV, pohledávky za pracovníky, 

kterým byly poskytnuty půjčky z FKSP, 

ukončení činnosti ZKNV – delimitační 

dohoda o vyčlenění pracovníků, 

mzdových prostředků, plánu a rozpočtu, 

finančních prostředků a movitého 

majetku ze ZKNV v Plzni) 

1968–1991 kar 339 

616 72 Národní majetek a jeho správa (správa 

budov a stavebních investic – mj. 

Železná Ruda, Boží Dar, Plzeň) 

1953–1991 

(1994) 

kar 340 
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III.7. Krajská inspekce požární 

ochrany (1966–1986) 

  Manipulace 1959–1976   

617 620/1 Požární ochrana – Stavební akce, 

požární nádrže a zbrojnice (mj. stavební 

řízení ke stavbě vysokotlakého 

plynovodu Vřesová – Lobodice, výběr 

staveniště pro vysokotlakou přípojku 

plynu Dalovice – Drahovice, směrnice 

pro zajištění požární ochrany u staveb 

s ocelovou konstrukcí, vyjádření ke 

staveništi plánované výstavby Fakultní 

nemocnice Plzeň, připomínky 

k rekonstrukci venkovních požárních 

hydrantů) 

1966–1969 kar 341 

617 620/1 Požární ochrana – Stavební akce, 

požární nádrže a zbrojnice (mj. územní 

projednání trasy vysokotlakého 

plynovodu Františkovy Lázně – Aš, 

vyjádření k opláštění zemědělských 

objektů, povolení výjimky na použití 

polystyrenu pro tepelnou izolaci 

radioreléové věže vybudované v rámci 

radioreléové trasy ČSSR-NSR na kótě 

Klínovec, přehled oprav vodních zdrojů 

a požárních zbrojnic – 63 ks fotografií) 

1968–1975 kar 342 

618 620/2 Požární ochrana – bezpečnostní a jiná 

mimořádná opatření (opatření 

k zajištění požární bezpečnosti v době 

topného období – hlášení z okresů, 

opatření k ochraně úrody před požáry) 

1968–1976 kar 343 

619 620/3 Požární ochrana – Sklady, výdejny, 

výzbrojny, intendanční materiál (mj. 

potřeba požární techniky, nákup 

elektrických sušáren k vysoušení 

požárních hadic, seznam požárních 

cisteren a způsob vytápění zbrojnic v 

okresech) 

1970 kar 343 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. rozbor příčin 

požárů elektrického zařízení, zpráva 

z prověrky činnosti složek požární 

ochrany systému vyšetřování příčin 

požáru, hasební obvody 

v Západočeském kraji – okresy Cheb, 

Karlovy Vary a Klatovy, plán hlavního 

zaměření činnosti Krajské inspekce 

1966–1972 kar 344 
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požární ochrany, zpráva o výsledku 

požárních kontrol v objektech 

Ministerstva spotřebního průmyslu, 

prověrky okresních inspekcí požární 

ochrany v JZD, závodech a školách za 

léta 1966–1972; zásady jednotného 

systému řízení požární ochrany 

v závodech, směrnice o zajišťování 

příčin požáru, rozbory požárnosti 

v Západočeském kraji za I.–III. čtvrtletí 

1967) 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. rozbor požárnosti 

v Západočeském kraji za rok 1967, plán 

velitelských dnů a školení Sboru 

požární ochrany Západočeského kraje, 

zpráva o nedostatcích v hlášení požárů, 

kritika filmu „Hoří, má panenko“ od 

předsedy místní jednotky požární 

ochrany ČSD Cheb, zajišťování 

vládního usnesení č. 212/67 v požární 

ochraně v Západočeských 

energetických závodech, návrh vzoru 

pracovního řádu pro příslušníky 

veřejných požárních útvarů, zprávy 

z výrobních podniků o stavu požárních 

opatření) 

1968–1969 kar 345 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. spolupráce orgánů 

požární ochrany s orgány bezpečnosti 

práce, zajištění požární bezpečnosti 

v klášteře a historické knihovně v Teplé, 

přehodnocení hasebních obvodů 

v okresech, požární kontrola 

v Kombinátu pro využití hnědého uhlí 

Vřesová, kontroly u veřejných 

požárních útvarů v okresech, rozbory 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresu Plzeň-město, vystavení a ztráty 

služebních průkazů) 

1970–1972 kar 346 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. přehled požárních 

kontrol v závodech hlášených 

z okresních inspektorátů požární 

ochrany, přehledy polárnosti 

v Západočeském kraji a okresu Plzeň-

město, stanovisko náčelníka Krajské 

inspekce požární ochrany k návrhu na 

1972 kar 347 
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novou organizaci Městské inspekce 

požární ochrany v Plzni, prověrková 

činnost v okresech, zprávy o stavu 

požární ochrany v okresech) 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. hlavní zaměření 

činností inspekcí požární ochrany a 

veřejných požárních útvarů v okresech 

na rok 1973, plány práce okresních 

inspektorátů požární ochrany, návrhy na 

povýšení, kádrové rozkazy Hlavní 

správy požární ochrany a krajského 

inspektorátu požární ochrany, přehled 

požárnosti v Západočeském kraji a 

rozbor požárnosti v ČSR 1972, stav 

požární ochrany v památkových 

objektech 1973, vyhodnocení činnosti 

inspektorátů požární ochrany, 

vystavování služebních průkazů) 

1972–1973 kar 348 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. požární kontroly 

na stavbách sledovaných vládou, plán 

hlavních úkolů okresních inspektorátů 

požární ochrany, přehledy požárnosti 

v ČSR, Západočeském kraji a okresech, 

prověrková činnost v okresech, 

provedení prověrek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci u veřejných 

požárních útvarů, zprávy o činnosti 

veřejných požárních útvarů 

v Západočeském kraji) 

1973 kar 349 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (sumární přehledy 

požárů v bytové občanské výstavbě, 

průmyslových podnicích, službách, 

dopravě, dolech, zemědělských 

objektech, lesích a jiných objektech a 

zařízeních) 

1960–1973 kar 350 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR a Západočeském kraji 

za rok 1973, služební průkazy, rozbory 

stížností, prověrková činnost 

v okresech, požární kontrola zařízení 

sociální péče v okresech, krajská a 

celostátní soutěž požárního sportu 

v Karlových Varech 1974, znalecký 

posudek k požáru půdního prostoru 

1974 kar 351 
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stáje na farmě v Hoštičkách – 2 ks 

fotografií) 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. přehledy 

požárnosti v ČSR za rok 1974, přehledy 

činnosti inspekcí požární ochrany 

v Západočeském kraji 1974) 

1974–1975 kar 352 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. plán hlavních 

úkolů krajské inspekce požární ochrany 

na rok 1975, informace o vývoji 

požárnosti a rozbory stavu v roce 1974, 

trestní postihy po požárech 1974, 

prověrková činnost v okresech 1974–

1975, odstranění nedostatků na úseku 

požární ochrany v klášteře Teplá 1975, 

souhrnná zpráva o stavu požární 

ochrany v elektrárně Tisová 1975) 

1974–1976 kar 353 

620 620/4 Požární ochrana – konkrétní věci 

požární ochrany (mj. trestní postihy po 

požárech 1976, přehledy požárnosti 

v ČSR a Západočeském kraji za rok 

1975 a dílčí přehledy 1976, prověrková 

činnost v okresech, hlavní směry 

činnosti požární ochrany, vystavování 

služebních průkazů, používání 

elektrických akumulačních kamen 

v mobilních stavebních buňkách) 

1976 kar 354 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech) 

1968 kar 355 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Domažlice a Cheb) 

1973 kar 356 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Karlovy Vary leden-

červenec 1973) 

1973 kar 357 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Karlovy Vary srpen-

prosinec 1973) 

1973–1974 kar 358 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Klatovy a Plzeň-jih 

1973) 

1973–1974 kar 359 
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621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Plzeň-město 1973) 

1973–1974 kar 360 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Plzeň-sever a 

Rokycany 1973) 

1973–1974 kar 361 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Sokolov a Tachov 

1973) 

1973–1974 kar 362 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Domažlice a Cheb 

1974) 

1974–1975 kar 363 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Karlovy Vary leden-

srpen 1974) 

1974 kar 364 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Karlovy Vary září-

prosinec 1974 a Klatovy1974) 

1974–1975 kar 365 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Plzeň-jih a Plzeň-

město 1974)  

1974–1975 kar 366 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Plzeň-sever a 

Rokycany 1974) 

1974–1975 kar 367 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Sokolov a Tachov 

1974) 

1974–1975 kar 368 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Domažlice a Cheb 

1975) 

1975–1976 kar 369 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Karlovy Vary 1975) 

1975 kar 370 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých  

 

1975–1976 kar 371 
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požárech – okresy Klatovy a Plzeň-jih 

1975) 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Plzeň-město leden-

červen 1975) 

1975 kar 372 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Plzeň-město červenec-

prosinec 1975) 

1975–1976 kar 373 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Plzeň-sever a 

Rokycany 1975) 

1975–1976 kar 374 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Sokolov 1975) 

1975 kar 375 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Tachov 1975, 

Domažlice 1976, Cheb leden-červen 

1976) 

1975–1976 kar 376 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Cheb červenec-

prosinec 1976 a Karlovy Vary leden-

březen 1976) 

1976–1977 kar 377 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Karlovy Vary duben-

prosinec 1976) 

1976–1977 kar 378 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Klatovy 1976 a 

Plzeň-jih leden-červen 1976) 

1976–1977 kar 379 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Plzeň-jih červenec-

prosinec 1976 a Plzeň-město leden-

březen 1976) 

1976–1977 kar 380 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Plzeň-město duben-

prosinec 1976) 

 

1976–1977 kar 381 
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621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okres Plzeň-sever 1976) 

1976–1977 kar 382 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Rokycany 1976 a 

Sokolov leden-červen 1976) 

1976–1977 kar 383 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(hlášení z okresů o jednotlivých 

požárech – okresy Sokolov červenec-

prosinec 1976 a Tachov 1976) 

1976–1977 kar 384 

621 620/5 Požární ochrana – požáry jednotlivě 

(požáry většího rozsahu v ostatních 

krajích – využití v metodické činnosti) 

1976–1977 kar 385 

   

Manipulace 1977–1987 

  

622 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. vystavování služebních 

průkazů, záznamy z porad náčelníků 

KIPO, sledování limitů výdajů na 

cestovné, plán hlavního zaměření 

činnosti KIPO, postup při 

zabezpečování dodavatelsko-

odběratelských vztahů, uvolňování 

pracovníků pro Československou 

spartakiádu 1980, hlášení o stavu nově 

přijatých příslušníků požární ochrany, 

návrhy kádrových opatření) 

1977–1980 kar 386 

622 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. záznamy z porad 

náčelníků KIPO, přehled pracovníků 

požární ochrany Západočeského kraje, 

návrhy kádrových opatření, zhodnocení 

kontrolní činnosti KIPO, vystavování 

služebních průkazů) 

1981–1982 kar 387 

622 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. záznamy z porad 

náčelníků KIPO, návrhy kádrových 

opatření, zhodnocení kontrolní činnosti 

KIPO, vystavování služebních průkazů) 

1983–1984 kar 388 

622 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. porady s náčelníky 

okresních inspekcí požární ochrany, 

výběr řídících pracovníků požární 

ochrany ke studiu odborného kurzu v 

SSSR, návrh na ocenění pracovníků 

1985–1986 kar 389 
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požární ochrany za obětavou práci, 

návrhy kádrových opatření) 

623 581/1 Požární ochrana – organizace – 

organizace inspekcí požární ochrany a 

požárních jednotek (návrh hlavního 

zaměření činnosti inspekcí požární 

ochrany a veřejných požárních útvarů 

národních výborů) 

1979 kar 389 

624 581/2 Požární ochrana – organizace – rozkazy 

sbírky pokynů, usnesení vlády, rad 

národních výborů, směrnice (mj. 

rozkazy náčelníka Hlavní správy 

požární ochrany, sbírky pokynů HSPO, 

kádrové rozkazy náčelníka HSPO a 

náčelníka KIPO) 

1977–1982 kar 390 

624 581/2 Požární ochrana – organizace – rozkazy 

sbírky pokynů, usnesení vlády, rad 

národních výborů, směrnice (mj. 

rozkazy náčelníka Hlavní správy 

požární ochrany, kádrové rozkazy 

náčelníka HSPO a náčelníka KIPO, 

vzorové náplně činnosti inspekcí 

požární ochrany národních výborů 

jednotlivých stupňů, obecně závazné 

právní předpisy mající vztah k požární 

ochraně publikované ve sbírce zákonů 

ČSSR v roce 1982, sbírka pokynů 

HSPO) 

1983–1986 kar 391 

625 581/3 Požární ochrana – organizace – 

spolupráce s ostatními orgány a 

organizacemi (spolupráce s krajskou 

správou SNB ve věci kontroly traktorů 

při žňových pracích, odborná vyjádření 

pro krajskou správu VB ve věcech 

požárů) 

1983–1985 kar 391 

626 582 Požární ochrana – prevence – 

všeobecně (mj. vzorový program 

komplexní kontroly orgánů ve 

vyčleněných závodech menšího 

rozsahu, provozoven, středisek a 

drobných skladech v průmyslu a 

zemědělství, porada pracovníků pro 

zjišťování příčin požárů, výkaz o plnění 

požární prevence, vyhodnocení 

socialistické soutěže jednotlivců) 

1977–1986 kar 392 

627 582/1 Požární ochrana – prevence – stavební 

řízení (vyjádření ke stavebním řízením 

1977–1986 kar 392 
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mj. Chemické závody Sokolov, Divadlo 

J. K. Tyla v Plzni, Fakultní nemocnice 

Plzeň, reaktorová hala o. p. Škoda 

Plzeň, Dům kultury ROH v Plzni) 

628 582/2 Požární ochrana – prevence – sezónní 

akce (mj. opatření k zajištění požární 

bezpečnosti v době topného období – 

hlášení z okresů, opatření k ochraně 

úrody před požáry v období žní, 

opatření v období sucha, akce „březen – 

měsíc požární ochrany“, činnost 

jednotek požární ochrany při 

povodňové situaci v Západočeském 

kraji, zajištění požární ochrany skladů, 

obchodních organizací po dobu 

vysokých mrazů, žádosti o rozhlasové 

relace a novinové články o požární 

ochraně týkající se pravidelných 

sezónních akcí) 

1977–1979 kar 393 

628 582/2 Požární ochrana – prevence – sezónní 

akce (mj. opatření k zajištění požární 

bezpečnosti v době topného období – 

hlášení z okresů, opatření k ochraně 

úrody před požáry v období žní, 

opatření v období sucha, akce „březen – 

měsíc požární ochrany“, činnost 

jednotek požární ochrany při 

povodňové situaci v Západočeském 

kraji, zajištění požární ochrany skladů, 

obchodních organizací po dobu 

vysokých mrazů, žádosti o rozhlasové 

relace a novinové články o požární 

ochraně týkající se pravidelných 

sezónních akcí) 

1980–1986 kar 394 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice a Cheb 1977) 

1977–1978 kar 395 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okres Karlovy 

Vary 1977) 

1977–1978 kar 396 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Klatovy 

a Plzeň-jih 1977) 

 

1977–1978 kar 397 
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629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okres Plzeň-

město 1977) 

1977–1978 kar 398 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

sever a Rokycany 1977) 

1977–1978 kar 399 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Sokolov 

a Tachov 1977) 

1977–1978 kar 400 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice 1978 a Cheb leden-srpen 

1978) 

1978–1979 kar 401 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Cheb 

září-prosinec 1978 a Karlovy Vary 

leden-září 1978) 

1978–1979 kar 402 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Karlovy 

Vary říjen-prosinec 1978, Klatovy 1978 

a Plzeň-jih 1978) 

1978–1979 kar 403 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okres Plzeň-

město 1978) 

1978–1979 kar 404 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

sever 1978, Rokycany 1978 a Sokolov 

leden-únor 1978) 

1978–1979 kar 405 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okres Sokolov 

březen-prosinec 1978) 

1978–1979 kar 406 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Tachov 

1978 a Domažlice 1979, přehledy o 

požárech v kraji podle příčin vzniku a  

 

1978–1979 kar 407 
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z vybraných podniků v Západočeském 

kraji 1978) 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Cheb 

1979 a Karlovy Vary leden-srpen 1979) 

1979 kar 408 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Karlovy 

Vary září-prosinec 1979 a Klatovy 

1979) 

1979–1980 kar 409 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okres Plzeň-jih 

1979 a Plzeň-město leden-květen 1979) 

1979–1980 kar 410 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

město červen-prosinec 1979 a Plzeň-

sever leden-květen 1979) 

1979–1980 kar 411 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

sever červen-prosinec 1979, Rokycany 

1979 a Sokolov leden-červen 1979) 

1979–1980 kar 412 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Sokolov 

červenec-prosinec 1979 a Tachov 1979) 

1979–1980 kar 413 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice – Tachov 1980) 

1980 kar 414 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Cheb – 

Tachov 1981, Cheb – Plzeň-město 

1982) 

1981–1982 kar 415 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

sever – Tachov 1982, Domažlice – 

Tachov 1983) 

1982–1983 kar 416 

629 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

1981–1986 kar 417 
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jednotlivých významných požárech – 

okresy Cheb – Tachov 1984–1986, 

požáry většího rozsahu v ostatních 

krajích 1981–1986 – využití 

v metodické činnosti) 

630 582/4 Požární ochrana – prevence – rozbory 

požárnosti (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1977–1978 kar 418 

630 582/4 Požární ochrana – prevence – rozbory 

požárnosti (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1979–1980 kar 419 

630 582/4 Požární ochrana – prevence – rozbory 

požárnosti (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1981–1982 kar 420 

630 582/4 Požární ochrana – prevence – rozbory 

požárnosti (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1983–1986 kar 421 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. požární kontroly u ČSD Cheb, 

koncepce a organizace zajištění požární 

ochrany v okresech, namátkové 

kontroly ve velkoobchodních skladech) 

1977 kar 421 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. kontroly vedení dokumentace o 

požárech v okresech, požární 

preventivní kontroly v hotelu Plzeň, 

namátkové kontroly v závodech a u 

státních statků, kontroly zajištění 

požární ochrany v letním období 

v lesních závodech Nýrsko a Železná 

ruda, zprávy z okresů o skladování 

pesticidů pro postřik rostlin) 

1977 kar 422 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. preventivní požární kontroly u 

ONV, v závodech, u organizací řízených 

národními výbory, státních statků a 

lesních závodů) 

1977–1978 kar 423 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

1977–1980 kar 424 
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(preventivní požární kontroly u 

organizací řízených ZKNV, v n. p. 

Plzeňské pivovary, KÚNZ) 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(preventivní požární kontroly 

v elektrárně Tisová, n. p. Hnědouhelné 

doly a briketárny Sokolov, n. p. 

Palivový kombinát Vřesová, n. p. 

Karlovarský porcelán, u lesních závodů) 

1977–1980 kar 425 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. preventivní požární kontroly u 

ONV, v závodech, u organizací řízených 

národními výbory, státních statků a 

lesních závodů, zprávy o přijatých 

opatřeních k nápravě zjištěných 

nedostatků při požárních kontrolách, 

vyhodnocení kontroly a řízení prevence 

v okresech, namátková kontrola 

zabezpečení požární ochrany 

v prostorách správy CHKO Slavkovský 

les, připomínky z okresů k řádu 

protiplynové služby) 

1978–1979 kar 426 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. kontrola na generálním ředitelství 

koncernu HDB Sokolov – 5 ks 

fotografií, seznamy vyčleněných 

organizací a zemědělských závodů 

k požárním kontrolám, preventivní 

požární kontroly u ONV, v závodech, u 

organizací řízených národními výbory, 

státních statků a lesních závodů, 

vyhodnocení plnění požárně 

bezpečnostních opatření v období 

srpnových dnů) 

1980–1982 kar 427 

631 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. katalog požárně-technických 

vlastností materiálů, měření 

koncentrace par oxidu uhelnatého 

v rodinném domě v Karlových Varech, 

vyhodnocení kontrol požární ochrany 

ve stavebních bytových družstvech, 

státních statcích, závodech apod.) 

 

1983–1986 kar 428 
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632 583 Požární ochrana – represe – všeobecně 

(mj. výkazy z okresů o provedení 

trestních postihů po požárech, zprávy o 

řízení a výkonu požární represe, 

dechové zkoušky u řidičů požární 

ochrany, hlášení o dopravních nehodách 

služebních vozidel) 

1977–1985 kar 429 

633 583/1 Požární ochrana – represe – stavby a 

rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic 

(výstavba požárních zbrojnic v okrese 

Klatovy) 

1979 kar 430 

634 583/4 Požární ochrana – represe – požární 

sport (krajská kola soutěže požárních 

družstev, závody požárních jednotek) 

1977–1983 kar 430 

 

635 583/5 Požární ochrana – represe – technika 

pro signalizaci a hašení požárů (mj. 

žádosti o přidělování požární stříkačky, 

požární vozidla, požární agregáty, 

požární hadice) 

1977–1981 kar 430 

636 584 Požární služba civilní obrany 

(velitelsko-štábní cvičení civilní obrany 

Západočeského kraje) 

1982 kar 430 

 

   

III.8. Krajská správa Sboru požární 

ochrany (1986–1990) 

  

  Manipulace 1977–1987   

637 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. porady náčelníků Hlavní 

správy Sboru požární ochrany, porady 

náčelníků okresních inspekcí požární 

ochrany, přehledy o obsazení 

jednotlivých funkcí příslušníků PO 

v okresech, přehled příslušníků Sboru 

požární ochrany v Západočeském kraji 

zvolených do poslaneckých funkcí, 

žádosti o ustavení funkce technika PO, 

žádosti ze závodů, návrh pracovních 

náplní příslušníků SPO – hlášení 

z okresů, návrhy kádrových opatření) 

1986–1987 kar 430 

637 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (návrhy kádrových opatření) 

1987 kar 431 

638 581/2 Požární ochrana – organizace – rozkazy 

sbírky pokynů, usnesení vlády, rad 

národních výborů, směrnice (mj. 

kádrové rozkazy, rozkazy náčelníka 

KSSPO a HSSPO) 

1986–1987 kar 431 
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639 581/3 Požární ochrana – organizace – 

spolupráce s ostatními orgány a 

organizacemi (spolupráce s autoškolou 

Svazarmu, s krajskou prokuraturou, 

s okresními správami SNB) 

1986–1987 kar 432 

640 582 Požární ochrana – prevence – 

všeobecně (mj. zaslání návrhu státní 

normy k dosoušení zavadlé píce a 

skladování sena, zabezpečení kulturně-

politické akce „Festival politické písně 

Sokolov“, odborná způsobilost 

pracovníků ČSD Jihozápadní dráha 

v požární ochraně, zabezpečení 

proškolení a osvědčení způsobilosti 

požárních specialistů) 

1986–1987 kar 432 

641 582/1 Požární ochrana – prevence – stavební 

řízení (mj. podmínky k předčasnému 

užívání Domu kultury ROH v Plzni, k 

vybudování a provozování skládky 

tuhého domovního odpadu Chotíkov, 

návrh revize státní normy „Požární 

bezpečnost staveb“) 

1986–1987 kar 432 

642 582/2 Požární ochrana – prevence – sezónní 

akce (mj. zajištění ochrany úrody před 

požáry, tematické požární kontroly ve 

sklizni pícnin a obilovin, vyhodnocení 

preventivních opatření k ochraně úrody 

před požáry, prevence požární ochrany 

v době vánočních svátků) 

1986–1987 kar 432 

643 582/3 Požární ochrana – prevence – požáry 

jednotlivě (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Cheb – 

Sokolov, požáry většího rozsahu 

v ostatních krajích – využití 

v metodické činnosti) 

1986–1987 kar 433 

644 582/4 Požární ochrana – prevence – rozbory 

požárnosti (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1986–1987 kar 434 

645 582/5 Požární ochrana – prevence – 

bezpečnostní a jiná mimořádná opatření 

(mj. seznamy vyčleněných organizací a 

zemědělských závodů k požárním 

kontrolám, koordinace kontrolní 

činnosti, výsledky kontrol typového 

programu činnosti u výrobních družstev, 

výkazy z okresů o plnění požární 

1986–1987 kar 434 
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prevence, prozatímní pravidla požární 

bezpečnosti při užívání skladů 

chemických prostředků pro ochranu 

rostlin) 

646 583 Požární ochrana – represe – všeobecně 

(výkaz o provedeném trestním postihu 

po požáru z ONV Cheb) 

1987 kar 435 

647 583/4 Požární ochrana – represe – požární 

sport (mistrovství ČSR v požárním 

sportu) 

1987 kar 435 

   

Manipulace 1988–1991 

  

648 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. návrhy kádrových 

opatření, porady náčelníků OSSPO, 

uzavření a vyhodnocení akce související 

s likvidací následků zemětřesení 

v Arménii) 

1988 kar 435 

648 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. návrhy kádrových 

opatření, porady náčelníků OSSPO, 

porady náčelníků oddělení státního 

požárního dozoru, žádosti o vydání 

služebních průkazů, náměty a 

doporučení pro zpracování politicko-

organizačního zabezpečení hodnocení 

úrovně výkonu státní správy národními 

výbory, povolení výkonu dohodnuté 

práce přesčas nad stanovený limit) 

1989 kar 436 

648 581 Požární ochrana – organizace – 

všeobecně (mj. návrhy personálních 

opatření, služební průkazy, 

inventarizace okresních útvarů SPO, 

návrh na povolení výjimek ze zákazu 

noční práce žen) 

1990 kar 437 

649 581/2 Požární ochrana – organizace – rozkazy, 

sbírky pokynů, směrnice (mj. usnesení 

vlády a rady ZKNV, kádrové rozkazy 

HSSPO a KSSPO, směrnice o požární 

ochraně mj. Českého úřadu 

geodetického a kartografického, 

v resortu spojů a v resortu ministerstva 

financí)   

1988 kar 438 

649 581/2 Požární ochrana – organizace – rozkazy, 

sbírky pokynů, směrnice (mj. usnesení 

vlády a rady ZKNV, kádrové a 

1989–1990 kar 439 



Poř.       Sign.                         Obsah                                         Časový rozsah       Evid. 

č.                                                                                                                                 j. č. 

                                                                                                                                  

140 

 

personální rozkazy HSSPO a KSSPO, 

směrnice o provádění požární ochrany 

v resortu výstavby a stavebnictví, ve 

Svazu pro spolupráci s armádou ČSR, 

v Českém statistickém úřadu) 

650 581/3 Požární ochrana – organizace – 

spolupráce s ostatními orgány a 

organizacemi (mj. spolupráce 

s redakcemi tisku, orgány VB, 

s autoškolou Svazarmu, spolupráce 

s ROH) 

1988–1990 kar 440 

651 582 Státní požární dozor – všeobecně (mj. 

program požárních kontrol 

v organizacích v odvětví zemědělství a 

výživy, typový program kontroly skladu 

agrochemikálií, porady náčelníků 

oddělení pro výkon státního požárního 

dozoru, vyhodnocení socialistické 

soutěže v kolektivu požární ochrany, 

zpráva ČSD – Jihozápadní dráhy o 

činnosti požární ochrany)  

1988–1990 kar 440 

652 582/1 Státní požární dozor – posuzování 

typizačních prací, dokumentace staveb 

včetně technologií a výrobků z hlediska 

požární bezpečnosti (mj. obnova a 

zřizování malých vodních elektráren, 

revize požární bezpečnosti šachetních 

budov, posouzení dokumentace stavby 

prádelny NVÚ Plzeň, stanovisko 

k regulačním klapkám k požární 

ochraně bytových jader, posuzování 

požární bezpečnosti technologických 

zařízení, posouzení izolačních hmot a 

konstrukčních prvků, tematické 

kontroly na úseku stavebního řízení) 

1988–1990 kar 441 

653 582/2 Státní požární dozor – sezónní akce (mj. 

opatření k ochraně úrody před požáry, 

seznam skladů píce a velkokapacitních 

seníků v okresech, organizační 

připomínky k senoseči a žním, 

vyhodnocení soutěže žáků vyhlášené 

v akci „březen – měsíc požární 

ochrany“, opatření ke zvláštním jízdám 

a přepravám parních lokomotiv a jiných 

historických vozidel)  

1988–1990 kar 442 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

1988 kar 442 
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expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice – Plzeň-jih) 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

město – Sokolov) 

1988 kar 443 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (požáry většího rozsahu 

v ostatních krajích – využití 

v metodické činnosti) 

1988 kar 444 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice – Plzeň-jih) 

1989 kar 445 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

město – Tachov) 

1989 kar 446 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (požáry většího rozsahu 

v ostatních krajích 1989 – využití 

v metodické činnosti, hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy 

Domažlice – Karlovy Vary leden-červen 

1990) 

1989–1990 kar 447 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Karlovy 

Vary červenec-září 1990 – Plzeň-jih) 

1990 kar 448 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Plzeň-

město – Rokycany) 

1990 kar 449 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (hlášení z okresů o 

jednotlivých požárech – okresy Sokolov 

a Tachov, požáry většího rozsahu 

1990 kar 450 
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v ostatních krajích – využití 

v metodické činnosti) 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (mj. rozbory a přehledy 

požárnosti v ČSR, Západočeském kraji 

a okresech) 

1988–1990 kar 451 

654 582/3 Státní požární dozor – požáry (požární 

zásahy, rozbory, požárně technická 

expertiza) (mj. žádosti o ustanovení 

technika požární ochrany, rozbory a 

přehledy požárnosti v okresech a 

v Západočeském kraji) 

1988–1990 kar 452 

655 582/4 Státní požární dozor – školení a 

odborná příprava pracovníků o požární 

ochraně (mj. aktivy techniků požární 

ochrany, přihlášky ke studiu do SSSR, 

přihlášky k odborné způsobilosti 

technika požární ochrany, dálkové a 

denní studium v SOŠ požární ochrany 

ve Frýdku-Místku) 

1988–1990 kar 452 

656 582/5 Státní požární dozor – bezpečnostní a 

jiná opatření (zápisy z komplexních 

požárních kontrol) 

1988 kar 452 

656 582/5 Státní požární dozor – bezpečnostní a 

jiná opatření (skladování hořlavých 

látek v umělohmotných obalech, 

seznam skladů s umělými hnojivy, 

zápisy z komplexních požárních 

kontrol, přehled o uložení a množství 

nebezpečných chemických látek 

v okresech) 

1988–1990 kar 453 

657 583 Jednotky požární ochrany – všeobecně 

(mj. reprezentace v požárním sportu, 

návrh „Řádu protiplynové služby PO“, 

Dukelský závod branné zdatnosti, vývoj 

práce přesčas a noční práce žen, hlášení 

po úrazech příslušníků PO, zlepšovací 

návrhy, hlášení o dopravních nehodách 

požárních vozidel) 

1988–1990 kar 454 

658 583/2 Jednotky požární ochrany – odborná 

příprava jednotek PO (mj. vyhodnocení 

prověřovacího cvičení městského útvaru 

SPO v Plzni, odborný výcvik 

radiotelefonistů, ověřování a 

osvědčování odborné způsobilosti PO) 

1988–1990 kar 454 
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