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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archivního fondu jsou:

Okresní průmyslový kombinát Stříbro, 1953-1957;
Komunální služby města Stříbra, 1957-1960;
Komunální služby Bezdružice, 1. leden 1961-31. prosinec 1974.

Komunální podnik Bezdružice sídlil v ulici V Podzámčí čp. 225.

Komunální podniky v českých zemích začaly vznikat na základě zákona č. 199/1948
Sb., o komunálních podnicích, a byly zřizovány příslušnými národními výbory.

O zřízení nejstaršího komunálního podniku v Bezdružicích se poprvé jednalo na schůzi
rady MNV Bezdružice 2. března 1949. Zřízen pak byl usnesením pléna MNV Bezdružice ze
dne 8. dubna 1949. Při následující schůzi konané 22. dubna 1949 bylo zaznamenáno, že jako
kancelářská síla byl do komunálního podniku přijat pracovník Juřík, který následně přijal i
funkci správce.

MNV  Bezdružice  posléze  plánoval  komunální  podnik  transformovat.  Pod  názvem
Stavební kombinát Komunální podnik města Bezdružic měl do konce roku 1949 vzniknout
podnik s kmenovým jměním 900 000,- Kčs, preliminovaným ročním obratem 3 000 000,-
Kčs a 39 zaměstnanci v celkem 7 závodech.

Na začátku června 1949 bylo v Bezdružicích zmíněno celkem 8 živností,  dosud pod
národní správou, jež měly být do podniku zahrnuty (stavitelství,  truhlářství, elektrikářství,
pokrývačství, instalatérství, lakýrnictví, sklenářství a autodoprava).

Podle dochovaného otisku razítka zněl původní název subjektu „Komunální podniky
města Bezdružic“. Na základě Statutu komunálních podniků vydaného vládním nařízením č.
10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut, pak
byl změněn na „Sdružený komunální podnik města Bezdružic“.

V listopadu 1949 při  revizi  hospodaření podniku už tento zahrnoval přidělených 11
provozoven. Účetním byl v té době František Nový. Celkově bylo v podniku zaměstnáno 49
osob. Správce podniku p. Juřík podal k 15. listopadu 1949 výpověď a vedení prozatímně
převzal tesařský mistr Jan Vrkoč. Podnik byl následně uváděn pod názvem „Lidoslužba města
Bezdružic“. Dne 3. listopadu 1950 schválilo plénum MNV ustavení „Správy obecních domů
komunálního podniku Bezdružice“. Jeho vedením byl pověřen hospodářský referent MNV
Bezdružice Otto Ernst.

Následně  byly  provozovny  bezdružických  komunálních  služeb  převedeny  do
Společného  komunálního  podniku  národních  výborů  okresu  Stříbro.  V rámci  uvedeného
podniku (v roce 1950 přejmenovaného na Oblastní komunální podnik Stříbro, v roce 1953 na
Okresní průmyslový kombinát  Stříbro a v roce 1957 na Komunální služby města Stříbra)
byly bezdružické provozovny činné do konce roku 1960.

V souvislosti  s  územně  správní  reformou  v  roce  1960  byla  usnesením  plenárního
zasedání MNV Bezdružice ze dne 29. listopadu 1960 na základě zákona č. 73/1959 Sb., o
místním hospodářství zřízena hospodářská organizace MNV Bezdružice „Komunální služby
Bezdružice“, a to s platností k 1. lednu 1961. Subjekt byl zapsán do podnikového rejstříku
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Lidového soudu Plzeň-město pod značkou Pk 236. Základem samostatného bezdružického
podniku komunálních služeb se staly provozovny nacházející se v Bezdružicích, které byly
vyčleněny ze stříbrského podniku.

Do  doby  jmenování  vlastního  ředitele  byl  podnik  řízen  „za  pomoci  vedoucího“
Komunálních služeb Stříbro. Od 9. ledna 1961 byl ředitelem Komunálních služeb Bezdružice
Antonín Holub, který však brzy na to onemocněl a přestal funkci vykonávat. Jeho kompetencí
se na základě usnesení mimořádné schůze rady MNV od 24. dubna 1961 ujal zástupce Otto
Ernst.  Na mimořádné schůzi  rady MNV dne 5.  října 1962 byl  z funkce ředitele  odvolán
Antonín Holub a současně do ní jmenován Otto Ernst, který stál v čele komunálního podniku
po celou dobu existence. K ruce měl samostatnou ekonomickou pracovnici a také mzdovou
účetní. 

V podniku byly spojeny zčásti někdejší živnosti a zčásti nové provozovny, které vznikly
v době zřízení poválečného komunálního podniku v Bezdružicích, resp. následně fungovaly
pod Společným komunálním podnikem národních výborů okresu Stříbro. Část z provozoven
Komunálních služeb Bezdružice sídlila v Konstantinových Lázních. Od počátku obyvatelům
sloužily v Bezdružicích: autoopravna, kovářství, kolářství, bednárna, krejčovství, sedlářství,
holičství,  kadeřnictví,  sběrna  obuvi,  sběrna  prádla  (=  čistírna)  a  sklenářství.  V
Konstantinových  Lázních  to  byly:  autoopravna,  truhlářství,  krejčovství,  opravna  obuvi  a
holičství-kadeřnictví.  Služby  v  uvedených  provozovnách  poskytovalo  v  prvním  roce
fungování 23 pracovníků.

Neznámo kdy před rokem 1967 obdržely Komunální služby Bezdružice číselný znak
organizace 83 10 35 08.

Ke 12. únoru 1970 měly Komunální služby Bezdružice 15 středisek „rozdrobených v
bývalých soukromých živnostech“ s celkem 35 zaměstnanci.

Komunální služby Bezdružice byly zrušeny na základě usnesení plenárního zasedání
MNV Bezdružice ze dne 12. prosince 1974 ke dni 31. prosince 1974. Většina provozoven
byla  od  1.  ledna  1975  v  důsledku  integrace  podniků  komunálních  služeb  včleněna  do
Okresního podniku služeb Tachov. Obdobně dopadla dosud soukromá provozovna holičství v
Bezdružicích.  Současně  bylo  plenárním  zasedáním  MNV Bezdružice  rozhodnuto,  že  po
zřízení provozovny výrobního družstva Nábytkář Domažlice-provozovna Bezdružice, budou
převedeny  truhlářské  provozovny  včetně  pily  (tedy  dosavadní  provozovny  Komunálních
služeb Bezdružice) do nově utvořeného podniku.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty  z  činnosti  původce  bývaly  ukládány  na  ředitelství  podniku  v  ulici  V
Podzámčí čp. 225. Z torza dochovaných dokumentů nelze doložit užívání podacího razítka.

Nejstarší spolupráce Komunálních služeb Bezdružice s Okresním archivem Tachov se
sídlem  ve  Stříbře  je  doložena  k  roku  1966.  Ředitel  Otto  Ernst  tehdy  archivu  vracel
nevyplněný  dotazník  ve  věci  vedení  spisovny,  resp.  spisové  služby  s  tím,  že  „...jsme
podnikem,  který  žije  teprve 5 let  a  veškeré  písemnosti  z  minulých  let  máme založené  v
pořadačích  a  uskladněno  ve  skladišti  tiskopisů.  Jelikož  jsme  malým  podnikem  s  malou
agendou administrativy, zatím veškeré spisy skladujeme a dosud jsme nic neskartovali...“.

Patrně po zrušení Komunálního podniku Bezdružice v roce 1974 se část dokumentů
ocitla ve spisovně MNV Bezdružice.

První písemnosti, výkazy z let 1962-1966, byly do SOkA Tachov předány společně s
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archiváliemi  MNV  Bezdružice  následně  po  skartaci  realizované  na  ObÚ  Bezdružice
(přírůstek č. 21/2000 ze dne 18. září 2000). Zůstaly však součástí fondu MNV Bezdružice.

Další archiválie, agenda vedení z let  1966-1973 o rozsahu 0,11 bm, byly předány  po
skartaci uskutečněné na MěÚ Bezdružice (přírůstek č. 23/2016 ze dne 24. srpna 2016) a byl
pro ně založen nový EL NAD 1287.

Okolnosti  archivování  mzdových listů  zaměstnanců KS Bezdružice (mezi  nimi  byla
identifikována i kniha zaměstnanců) z let (1955) 1961-1974 nejsou zřejmé. 

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond Komunální služby Bezdružice tvořen 1
kartonem z let 1966-1973, tj. 1 evidenční jednotkou o rozsahu 0,11 bm.

V rámci souběžné inventarizace archivního fondu MNV Bezdružice (EL NAD 35) byl
do archivního  fondu KS Bezdružice  přesunut  1 karton  (plány,  výkazy,  hlášení,  zprávy o
hospodaření) z let 1961-1974 o rozsahu 0,12 bm. 

Do archivního fondu KS Bezdružice byly při  inventarizaci zařazeny rovněž  mzdové
listy z let (1960) 1961-1974 a kniha zaměstnanců z let (1955) 1961-1974, vše o rozsahu 0,12
bm  (1  karton,  1  úřední  kniha)  uložené  doposud  v  archivu  mimo  evidenci. Dokládají
kompletní  personální  obsazení  komunálních  služeb  v  konkrétních  oborech  činnosti  v
jednotlivých letech.

V průběhu inventarizace byl  fond přemanipulován a byl  upraven počet  evidenčních
jednotek. Celková metráž zůstala nezměněna, tj. 0,35 bm.

Jako priora byla ve fondu ponechána evidenční  kniha zaměstnanců (inv.  č.  1) z let
(1955) 1961-1974 a mzdové listy z roku 1960 (inv. č. 11), neboť pracovníci v nich evidovaní
přešli od stříbrských komunálních služeb do Komunálních služeb Bezdružice.

Zpracování inventáře bylo provedeno podle spisové normy nástupnické organizace, tj.
Archivačního a skartačního řádu Okresního podniku služeb v Tachově z roku 1983, neboť
vlastní  spisová  norma  Komunálních  služeb  Bezdružice,  pokud  vůbec  existovala,  není
doložena.  Přihlédnuto  bylo  i  metodickému  návodu  AS MV ČR „Zásady  pro  zpracování
archiválií  vzniklých  z  činnosti  socialistických  hospodářských  organizací“  z  roku  1979.
Formální zpracování inventáře bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni
pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4.
2010,  Dodatku  k  němu čj.  SOAP/006-1300/2014 ze  dne  15.  7.  2014 a  s  přihlédnutím k
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.

V archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu
přehodnocení  významu  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu
přehodnocení  významu  čj.:  SOAP/090-0156/2017  ze  dne  05.  04.  2017  posouzený  čj.:
SOAP/008-2035/2017 ze dne 19. 03. 2018), při němž byly vyřazeny dokumenty (krátkodobá
statistika – měsíční výkazy) z let 1962-1973 o celkovém rozsahu 0,02 bm.

Konečná  metráž  archivního  souboru  po  vytřídění  a  vyřazení  dokumentů,  resp.  po
přemanipulování a řádné adjustaci, aktuálně činí 0,33 bm.

Archivní fond je torzovitý, chybějí základní dokumenty, tj. zápisy ze schůzí či porad
vedení případně jednotlivých středisek, vnitřní směrnice a podací protokoly.
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Fyzický stav archiválií je dobrý.

Jazykem archiválií je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond Komunální služby Bezdružice náleží mezi torzovitě dochované fondy.
Dochované archiválie, tj. zejména plánovací, výkazové a statistické dokumenty, představují
činnost komunálního podniku, resp. jeho provozoven v malé obci v éře socialismu. Fond je
hlavním  zdrojem  podkladů  k  jejím  hospodářským  dějinám  v  tomto  období.  S  ostatními
dochovanými  fondy  místních  původců,  tj.  Archiv  města,  Cechy,  Farní  úřad,  Jednota,
Mateřská škola,  Městský úřad, Místní  národní výbor,  Místní  školní  rada, Národní  jednota
pošumavská – místní odbor, Notářství, Obecná a měšťanská škola (německá), Obecná škola s
československým  jazykem  vyučovacím,  Okresní  soud,  Okresní  úřad,  Místní  kulturní
středisko, Spořitelna a záložna, Státní obecná a měšťanská škola, Střelecký spolek, Úřední
soud, Základní odborná škola rolnická, Základní škola, Zámek Bezdružice a. s. a Židovská
škola obecná je archivní fond důležitým zdrojem údajů o minulosti městské obce.

Některé  archiválie  archivního  fondu  (inv.  č.  11) obsahují  osobní  a  citlivé  údaje.
Nakládání  s  těmito  archiváliemi  a  jejich  obsahem,  zejména  při  jejich  využívání,  podléhá
omezením vyplývajícím z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti  s přijetím zákona o
zpracování osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb.,  o archivnictví  a spisové službě a o
změně některých zákonů.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond Komunální služby Bezdružice uspořádala, archivní pomůcku v červnu –
až říjnu 2017 sestavila a čistopis v prosinci 2019 vypracovala PhDr. Markéta Novotná ve
Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 11. prosince 2019 PhDr. Markéta Novotná

6



Seznam použitých pramenů

Státní oblastní archiv Plzeň

Archivní fondy:

Krajský soud Plzeň II., spis Pk 236 Komunální služby Bezdružice, karton 2861.

Krajský soud Plzeň II., spis Nv 285 Místní národní výbor Bezdružice (drobná provozovna), 
karton 2906.

Státní okresní archiv Tachov

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 461 Zřízení Komunálního podniku Bezdružice 1949.

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 461 Roční závěrky komunálních služeb 1950-1953.

Místní národní výbor Bezdružice, inv č. 104 Obecní kronika 1957-1988.

Místní národní výbor Bezdružice, inv. č. 220 Služby zařízení MNV 1949-1959.

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé, ročníky 1948, 1949.

Sbírka zákonů Republiky československé, ročník 1959.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AP – archivní pomůcka

AS MV ČR – Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky

bm – běžný metr

čp. – číslo popisné

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

inv. č. – inventární číslo

kar – karton 

KS – komunální služby

MěÚ – městský úřad

MH – místní hospodářství

MNV – místní národní výbor

NV – národní výbor

ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

s. p. – státní podnik

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Struktura archivního fondu

1 Úřední knihy

1/1 Evidenční knihy

2 Spisy

2/1 Správa organizace

2/2 Písemné materiály vedení organizace

2/3 Porady

2/4 Soutěžení

2/5 Plánování

2/6 Kontrola

2/7 Majetek a jeho správa

2/8 Písemnosti informační soustavy

2/9 Ceny

2/10 Práce a mzdy

2/11 Kádrové a personální věci

2/12 Provoz
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Inventární seznam

10



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Úřední knihy

1/1 Evidenční knihy

1 Evidence zaměstnanců (1955) 1961-1974 ukn 1

2 Spisy

2/1 Správa organizace

2 Organizační změny 1969-1971 kar 1
(jednání o převedení kovovýroby Komunálních
služeb města Stříbra na Komunální služby
Bezdružice, žádost Okresního soudu Plzeň-město
o aktualizaci údajů do podnikového rejstříku)

2/2 Písemné materiály vedení organizace

3 Osobní záležitosti ředitele 1962-1973 kar 1
(komplexní hodnocení Otty Ernsta,
mzdové záležitosti, prémie, odměny)

2/3 Porady

4 Zápisy z porad 1962, 1973 kar 1
(předsedů průmyslových komisí
a pracovníků MH, zástupců NV, které
řídí podniky komunálních služeb)

2/4 Soutěžení

5 Socialistická soutěž 1962-1972 kar 1
(mezipodnikové soutěže komunálních
podniků)

2/5 Plánování

6 Dlouhodobé plány rozvoje služeb 1963-1972 kar 1

7 Roční technicko-hospodářské a finanční 1962-1974 kar 1
plány včetně změn a úprav
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/6 Kontrola

8 Kontroly, prověrky, revize 1961-1971 kar 1
provedené odbory kontroly, financí
a plánování-cenové oddělení ONV Tachov

9 Kontroly provedené MNV Bezdružice 1962-1965 kar 1

2/7 Majetek a jeho správa

10 Převody majetku 1961-1970 kar 1
(automobil Aero Minor ze státního statku,
nájemné za provozovnu holičství a kadeřnictví,
zbudování pily včetně zřízení silničního
přejezdu, plán údržby a oprav)

2/8 Písemnosti informační soustavy

11 Mzdové listy (1960) 1961-1974 kar 2

12 Roční účetní výkazy, rozbory, komentáře 1961-1973 kar 3

13 Roční statistické výkazy 1962-1973 kar 3
- o drobném socialistickém podnikání,
  1962-1973
- o základních prostředcích, 1966
- o ostatních osobních výdajích,
  o pracovní neschopnosti a úrazovosti, 
  1964-1966
- o investiční výstavbě, 1965-1966
- o bytovém hospodářství, 1962-1966
- o prádelnách, čistírnách a barvírnách, 1964
- o učních, 1965
- soupis spotřebitelských zásob, 1966
- o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 1963

2/9 Ceny

14 Jednorázové šetření o novém ocenění, 1964-1967 kar 3
zásob po úpravě velkoobchodních cen,
zvýšení cen v rychloprádelně
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/10 Práce a mzdy

15 Tvorba mezd, překračování limitů, 1968-1973 kar 3 
přiznání k důchodové dani

2/11 Kádrové a personální věci

16 Přijetí ekonomky, stav technicko- 1966-1972 kar 3
administrativních pracovníků, limity učňů,
komise pro přestavbu velkoobchodních cen,
hlášení o hmotné zodpovědnosti vedoucích
jednotlivých provozoven 

2/12 Provoz

17 Zajišťování služeb, rozvoj dalších 1967-1972 kar 3
služeb, úpravy pracovních dob,
plnění dohody s MNV o opatřeních
k zabezpečení hospodářsko-politické
směrnice vlády, zřízení skladu 
propan-butanu
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Název archivní pomůcky: Komunální služby Bezdružice

Značka archivního fondu: KS Bezdružice

Časové rozmezí: (1955) 1961-1974

Počet evidenčních jednotek: 4 (1 úřední kniha, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 17

Rozsah v bm: 0,33

Stav ke dni: 11. prosince 2019

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 14

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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