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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Sviňomazy a Místní národní
výbor Sviňomazy vyvíjející svou činnost od 27. září 1945 do 30. června 1960. Obec patřila
od roku 1945 do konce ledna roku 1949 do politického okresu Stříbro.
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků. Nahradily tak od roku 1850 fungující obecní úřady, resp. úřady
vyšších územně správních celků. Právní základ jejich existence byl položen ústavním
dekretem presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním
Národním shromáždění, na nějž navazovalo vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a
pravomoci národních výborů. Poté následovaly stovky dalších norem, které určovaly
podmínky a pravidla pro fungování národních výborů, jejich složek, zřizovaných organizací
atd. Éra národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních
úřadů, resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.
Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů,
částečně pozměněné vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních
výborů, určovalo, že se v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Vnitřní složení,
pravomoci, hospodaření, vedení a podepisování některých druhů písemností určovala
Směrnice ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů
z roku 1947. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.
Národní výbory byly definovány jako orgány zastupitelské a orgány veřejné správy,
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě a
zároveň byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru
vyššího stupně. Stanovení vnitřní organizace a způsobu, jakým mají národní výbory
vykonávat svou působnost, byly v pravomoci ministra vnitra. Dnem ustavení místního
národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo, obecní úřad se stal úřadem místního
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.
Pro dočasnou správu obcí, v nichž pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory,
resp. okresními správními komisemi místní správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako pravomoci místních národních výborů. Místní správní komise měly mít 3 až 6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
První zmínkou o české správě obce Sviňomazy je zápis o složení slibu předsedy MSK
Sviňomazy Josefa Slámy do rukou předsedy Okresní správní komise ve Stříbře dne 27. září
1945. Čeští obyvatelé obce Sviňomazy si dne 1. října 1945 zvolili devítičlenný místní národní
výbor ve složení: předseda Josef Sláma, místopředseda František Vrzák, pokladník František
Říha, jednatel František Buchtel a ostatní členové Karel Masák, František Hölzefl, Antonín
Vytlačil, Bohumil Vrba a Jan Krejčí. Aniž by čekali na schválení a jmenování OSK, používali
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již na spisech kulaté razítko s opisem Místní národní výbor Sviňomazy. OSK ve Stříbře však
volbu MNV dne 26. listopadu 1945 neschválila a doporučila podat návrh na jmenování nové
správní komise tří nebo šestičlenné. Členové zvoleného MNV však na tento návrh
nereagovali a v obci fungoval i nadále MNV (v prosinci 1945 bylo uváděno již jen 8 členů,
bez Bohumila Vrby a Františka Hölzefla a s novým členem Antonínem Vláškem). Předseda
MNV Josef Sláma rezignoval na funkci v únoru 1946 a na základě toho byla provedena dne
10. února 1946 opět nová volba členů MNV. OSK tuto volbu opět neschválila, tentokrát
údajně pro nedostatek voličů. Proto byla svolána dne 20. února 1946 další schůze všech
voličů v obci (63) a došlo k ustavení dvanáctičlenného MNV ve složení: František Vrzák
(předseda), Karel Masák (místopředseda), František Buchtel (zapisovatel), Josef Kocourek
(pokladník) a další členové Antonín Vlášek, Václav Jelínek, Bohumil Vrba, Vít Mádl,
Vojtěch Pikl, František Říha, František Behenský a František Masopust (všichni za KSČ).
Poté již OSK ve Stříbře vzala na vědomí volbu navržených členů MNV. Do té doby bylo pro
samosprávu ve Sviňomazech souběžně používáno označení MSK a MNV. MNV dne 16.
března 1946 rozhodl o zbavení všech veřejnoprávních funkcí předsedy místní rolnické
komise Josefa Slámy (bývalého předsedy MSK). Bohužel není uvedeno z jakého důvodu.
Místní správní komise měly být nahrazeny místními národními výbory na základě
výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení č. 120/1946 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb
do ústavodárného Národního shromáždění, ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet
platných hlasů nedosáhl tohoto počtu, fungovala v obci i nadále místní správní komise
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. Ve Sviňomazech se voleb
zúčastnilo 66 oprávněných voličů, takže v obci mohl být již regulérně ustaven místní národní
výbor.
Po volbách do ústavodárného Národního shromáždění nastala v obci Sviňomazy změna
ve složení MNV (místo původních 12 členů jich bylo pouze 9): František Vrzák (předseda),
František Behenský (místopředseda), František Buchtel (zapisovatel), Josef Kocourek
(pokladník) a další členové Bohumil Vrba, Vojtěch Benedikt, Karel Masák, Jan Příhoda a
Marie Smržová (Piklová). Volba proběhla dne 9. července 1946. V dubnu 1947 byl na místo
Františka Buchtela povolán Václav Jelínek a v květnu 1947 na místo Marie Piklové, která se
údajně práci v MNV vůbec nevěnovala, František Masopust.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV;
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.
V roce 1948 fungovala v obci mimořádná vyživovací komise ve složení: Bohumil Vrba
(předseda), Karel Masák, Antonín Vlášek.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1.
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Sviňomazy. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu
Stříbro.
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V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Obec Sviňomazy spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Trpísty (který zahrnoval
také obce Blahousty, Erpužice, Lomnička, Malovice, Mydlovary). Po územních změnách v
roce 1960, kdy došlo také k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov, byl
tento matriční obvod zrušen a Sviňomazy v té době sloučené s obcí Trpísty byly připojeny k
matričnímu obvodu Stříbro.
Reorganizace MNV ve Sviňomazech proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. MAV NF bylo navrženo 15 členů
MNV: František Vrzák, Karel Masák, František Buchtel, Josef Kocourek, Antonín Vlášek,
Václav Jelínek, Josef Vrba, Karel Jouja, Vojtěch Pikl, František Masopust, Bohumil Vrba,
Marie Benediktová, Marie Hornátová, Marie Vrzáková, František Jani. ONV ve Stříbře
jmenoval tyto členy MNV dne 12. června 1950. Na ustavující schůzi konané dne 15. června
1950 byl předsedou MNV zvolen opět František Vrzák. Funkci újezdního tajemníka
vykonávali Josef Čermák a Václav Vacek.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali jeho práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník MNV, a to zejména v oboru zemědělské výroby; podrobnější popis jeho
působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení. Funkci tajemníka vykonával současně pro obce Sviňomazy a Trpísty Václav
Kesnner.
Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb.,
o národních výborech a na něj navazující zákony a vládní nařízení č. 13/1954 Sb.,
o národních výborech, č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, č. 16/1954 Sb.,
o změnách územních obvodů některých národních výborů a č. 23/1954 Sb., o organisaci
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních
výborů (obce nad 6000 obyvatel) zrušením referentského systému, jehož místo zaujaly
jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.
Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil do místních
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti
obce. V obcích do 900 obyvatel se volilo 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala
z předsedy NV, jeho náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.
Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954
uskutečněny první volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo.
Volební období bylo stanoveno na tři roky.
Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 členů MNV – Karel Masák, Marie Hornátová,
Antonín Vlášek, Václav Mádl, František Vrzák, Josef Jouja, Bohuslav Behenský, Josef Vrba
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a Václav Tupý. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti
zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané patrně v květnu 1954, byl
předsedou zvolen Karel Masák a tajemníkem Josef Vrba. Účetní evidenci a pokladní službu
obstarával Antonín Vlášek. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné zápisy ze schůzí
MNV, jsou informace o jednotlivých funkcionářích čerpány ze zápisů z provedených revizí
ONV ve Stříbře.
Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů. Tímto zákonem byl
pozměněn a doplněn zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.
Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 9 členů MNV – předsedou byl zvolen opět Karel
Masák a tajemníkem František Jani. Účetní evidenci a pokladní službu obstarával Antonín
Vlášek. Předseda Karel Masák funkci vykonával až do zániku MNV v roce 1960.
Členové MNV se zabývali především rozvojem zemědělské výroby, plněním povinných
dodávek, zvelebováním obce a výstavbou. Většinu práce MNV ale zajišťovali pouze předseda
a tajemník, spousta úkolů a nařízení nebyla dodržována a kontrolní orgány ONV poukazovaly
na četné nedostatky.
V březnu 1960 se začalo na návrh ONV ve Stříbře projednávat případné sloučení obce
Sviňomazy s obcí Trpísty. K definitivnímu zániku MNV ve Sviňomazech došlo sloučením s
obcí Trpísty s účinností od 1. července 1960 v souvislosti s územní reorganizací okresu
Tachov provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Toto sloučení
však nebylo konečné, neboť při dalších územních změnách se s účinností od 1. července 1980
obec Trpísty s částí Sviňomazy sloučila s obcí Erpužice (místní části – Blahousty, Malovice,
Trpísty, Sviňomazy, Únehle). Od 24. listopadu 1990 se Trpísty opět osamostatnily a
Sviňomazy se staly jejich místní částí.
S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské
Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Kde byly ukládány písemnosti původce není jasné, protože ještě v roce 1957 bylo
uváděno, že MNV stále neměl vlastní úřadovnu. S největší pravděpodobností byly ukládány
vždy u předsedy MNV, popř. u dalších funkcionářů. Tomu odpovídá i protokol z finanční
revize provedené v roce 1955, v němž je uvedeno, že místní národní výbor sice vlastní
„svoji“ budovu, v ní ale úřadovna umístěna není. Ta se nacházela v domě předsedy Karla
Masáka v čp. 16.
K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Sviňomazy došlo již 17.
listopadu 1953 zaměstnanci ONV Stříbro pověřenými provedením skartace (Ladislav
Vyskočil a Libuše Kovářová). Za MNV byl přítomen dohlídce jeho předseda František Vrzák.
Předmětem archivně odborné prohlídky byly spisy z let 1945-1952, spisy z doby německé
6

okupace a spisy týkající se vyživovací agendy. Konkrétně byly ke skartaci předloženy:
protokol ze schůzí pléna a rady MNV vedený od roku 1946, přihlašovací kniha neaktivního
mužstva z let 1894-1925, různé německé vyhlášky, německé pozemnostní archy a různé
stavební plány. Všechny nalezené dokumenty z doby před rokem 1945 byly ponechány k
trvalé archivní úschově a dnes jsou součástí archivního fondu AO Sviňomazy (EL NAD 155).
K další úřední potřebě byly ponechány spisy z let 1952-1953 a protokol ze zasedání pléna a
rady MNV. Během této skartace bylo vyskartováno cca 2 q papíru a na MNV byly ponechány
pouze výše zmíněné písemnosti vybrané k trvalé archivní úschově, resp. ponechané pro
úřední potřebu.
K předání vybraných dokumentů však, stejně jako jinde, hned nedošlo, protože v roce
1957 žádala B. Lohrová zaslání vybraných úředních písemností z doby před rokem 1945 a
dále ukončených protokolů ze schůzí pléna a rady MNV a jednacích protokolů. Zaslány byly
pouze písemnosti německé samosprávy, protože k 2. lednu 1958 byl zaveden EL JAF 155.
Protokoly ze schůzí pléna a rady MNV, resp. jednací protokoly, buďto ještě nebyly ukončeny,
nebo nebyly (v případě jednacích protokolů) možná vůbec vedeny.
K dalšímu kontaktu s okresním archivem již do zrušení MNV nedošlo. Co se stalo s
písemnostmi MNV Sviňomazy není jasné. Část jich byla patrně předána nástupnickému
MNV Trpísty a zbytek (pokud ovšem nějaký byl) byl jednoduše vyhozen.
Až při vnitřní revizi archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu do
Tachova bylo torzo archiválií z let 1946-1949 MNV Sviňomazy nalezeno a vloženo do 1
kartonu (stav k 22. březnu 2001). V rámci generální inventury v roce 2001 bylo na EL JAF
zaevidováno 9 razítek, které do archivu přešly neznámo kdy z ONV Tachov.
Z dochovaného torza archiválií není zřejmé podle jakého systému byly ukládány
písemnosti MNV. Lze usuzovat, že praxe byla prakticky stejná jako u srovnatelných MNV a
spisy byly patrně ukládány pouze podle jednotlivých oborů, popř. chronologicky. Na špatný
stav vedení spisové manipulace poukazují i revize ONV Stříbro.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Sviňomazy tvořen 1 kartonem (ve
kterém se nacházela též jedna úřední kniha) a 9 razítky z let 1945-1960. Celková metráž
činila 0,20 bm.
Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnických MNV
Trpísty a Erpužice. V dochovaných archiváliích těchto MNV se však žádné archiválie MNV
Sviňomazy nenalezly.
V archivním fondu MNV Sviňomazy bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí
NAD z důvodu přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z
důvodu přehodnocení významu č. j. SOAP/090-0437/2011 z 23. 09. 2011 a schválený č. j.
SOAP/008-2468/2011 z 06. 04. 2012), při němž bylo vyřazeno 9 razítek z let 1945-[1960] v
celkovém rozsahu 0,19 bm. V rámci jejich vyřazení bylo zjištěno, že jedno z razítek (téměř
nečitelné) náleží MNV Souměř. Protože při inventarizaci archivního fondu MNV Souměř
byla všechna razítka vyřazena rovněž, bylo rozhodnuto toto razítko vyřadit ve vnitřní skartaci
pro MNV Sviňomazy, namísto jeho převedení do MNV Souměř a následné nové vnitřní
skartace.
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Konečná metráž archivního fondu po vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu činí 0,01 bm. V současnosti je archivní fond MNV Sviňomazy tvořen
1 úřední knihou a 1 fasciklem.
Archivní fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a
inventarizaci archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou
Ministerstva vnitra ČR a doplněn podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007. Formální zpracování bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOAP v
Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.
Archivní fond MNV Sviňomazy náleží mezi torzovitě dochované fondy místních
národních výborů rušených v roce 1960. Chybí prakticky veškeré podstatné písemnosti jež
měly být na MNV vedeny. Je ale otázkou do jaké míry MNV Sviňomazy naplňoval zákonná
ustanovení a vyžadované dokumenty skutečně vedl (viz revizní zprávy ONV Stříbro).
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Vzhledem k absenci veškerých spisů z činnosti MNV Sviňomazy lze informace o
původci čerpat především z archivního fondu nadřízeného ONV Stříbro. Z jediné dochované
hlavní knihy, která byla vedena s velkou pečlivostí, si lze udělat alespoň představu o účetním
hospodaření v obci.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Sviňomazy uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v říjnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 4. dubna 2013

Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
AP – archivní pomůcka
bm – běžný metr
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSR – Československá republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NV – národní výbor
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
sign. – signatura
SOAP – státní oblastní archiv Plzeň
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Sviňomazech v letech 1945-1960

jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Josef Sláma

27. 09. 1945 (MSK)

únor 1946

František Vrzák

20. 02. 1946 (MNV)

31. 05. 1954

01. 06. 1954

30. 06 1960

Karel Masák
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
Účetní knihy
1

Hlavní kniha

1949

ukn 1

1946

fas 1

II. Spisový materiál
Spisy
2

Urgence žádosti týkající se jmenování J. Slámy
přísežným hajným
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