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Výroční zpráva Archivu České strany sociálně 
demokratické za rok 2016 

 

Sídlo archivu: Lidový dům, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 

Telefon: 296 522 258, 720 273 408 (Lucie Žemličková – archivářka) 

                                      720 034 496 (Bohumír Brom – vedoucí archivu) 

E-mail: archiv@socdem.cz 

Zřizovatel: Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 

Organizační začlenění: Ústřední sekretariát ČSSD, sekce pro odborné zázemí a archiv 

Akreditace: udělena Rozhodnutím odboru archivní správy MV ČR ze dne 27. 12. 2007 (č. j. 
AS- 2473/1-2007) 

 

I. Personální podmínky archivu: 

Pracoviště archivu má následující personální obsazení: 

- vedoucí archivu: PaedDr. Bohumír Brom  
- archivářka: Lucie Žemličková         

Od 1. 3. 2016 došlo ke změně vedoucího archivu, když PhDr. Jiřího Malínského 
nahradil PaedDr. Bohumír Brom. 

V rámci zvyšování odborné kvalifikace pracovníci archivu absolvovali tyto kurzy: 

- Konference v Národním archivu o využívání software ELZA pro evidenci 
archiválií (9. 11. 2016): Bohumír Brom, Lucie Žemličková, 

- Seminář v Národním archivu o využívání software ELZA pro evidenci archiválií 
(28. 11. 2016): Lucie Žemličková, 

- Kurs pro operátory programu PEvA (viz zajišťování povinnosti evidence 
archivních dokumentů v archivech podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
o spisové službě, ve znění pozdějších zákonů) v Institutu pro veřejnou správu 
v Benešově ve dnech 23. – 25. 11. 2016: Lucie Žemličková. 

Dne 20. 9. 2016 se Bohumír Brom zúčastnil semináře „Otevřená data“, který pořádal 
Úřad vlády ČR. 
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II.  Celkové množství uložených archiválií: 
     (přehled údajů ze základní evidence NAD k 31. 12. 2016) 

Počet fondů a sbírek: 7 

Metráž archivních souborů celkem: 43,87 bm 

 z toho nezpracováno: 43,87 bm 

 z toho zpracováno:            0 

 z toho inventarizováno:     0 

 

Archiv ČSSD dále na základě depozitní smlouvy ze dne 17. 5. 1991 spravuje níže uvedené 
archivní fondy, které jsou majetkem Národního archivu: 

- Československá sociálně demokratická strana dělnická, ČSDSD (1878 – 1921), 
číslo NAD 1083/1, 

- Československá sociálně demokratická strana dělnická – Československá sociální 
demokracie, ČSDSD-ČSD (1920 – 1948), číslo NAD 1083/2, 

- Klub poslanců sociální demokracie, KPSD (1945 – 1948), číslo NAD 1067, 

- Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu – krajské 
organizace Podmokly, Teplice – Žatec, DSDAP (1900 – 1935), číslo NAD 1018. 

Celkově se jedná o 28,44 bm archivních dokumentů, z nichž je 19,8 bm zpracováno a 
inventarizováno a dále 8,64 bm nezpracováno. 

 

III.  Výběr, zpracování a využívání archiválií: 

1. Výběr archiválií: 

V roce 2016 byly archivem převzaty do detašovaného depozitáře v Hradci Králové 
v režimu mimo skartační řízení jednak dochované dokumenty z činnosti odborných komisí 
ČSSD v minulosti (26 balíků v rozsahu cca 10,14 bm), jednak dokumenty z provenience 
KVV ČSSD v Hradci Králové z let 2000 – 2010 (24 balíků v rozsahu cca 1,63 bm). 

Výběr archiválií ve skartačním řízení ve spolupráci s Národním archivem v roce 2016 
nebyl proveden. 

V rámci porad tajemníků KVV a OVV ČSSD byla zorganizovaná instruktáž 
k přípravě skartačních návrhů ze všech KVV a OVV v regionech, a to s cílem provést po 
jednotlivých krajích a ve spolupráci s Národním archivem výběry archiválií ve skartačním 
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řízení z příslušných dokumentů KVV a OVV. Vybrané archiválie budou postupně ukládány 
v depozitáři archivu v Hradci Králové. Jako „pilotní projekt“ byly vybrány dokumenty z KVV 
Hradec Králové. 

 

2. Zpracování archiválií: 

V detašovaném pracovišti archivu v Hradci Králové byla roztříděna a nakrabicována 
sbírka Monitory tisku z let 1995 – 1998 (15 archivních kartónů v rozsahu cca 1,75 bm). 
Současně bylo započato s tříděním archivně nezpracovaného osobního fondu Miloš Pick, 
který je uložen tamtéž. 

V centrále archivu v Praze v Hybernské ulici byl ve spolupráci s dr. Kločkovou ze 6. 
oddělení Národního archivu hrubě roztříděn a nakrabicován nezpracovaný fond Slavomír 
Klaban (24 archivních kartónů a 22 balíků v rozsahu cca 4,97 bm). 

V roce 2016 nebyl archivem zpracován žádný inventář. 

 

3. Využívání archiválií: 

V archivu ČSSD bylo v roce 2016 registrováno 57 badatelských návštěv. Kromě 
externích badatelů (VŠ studenti, vědečtí pracovníci a další veřejnost) bylo umožněno 
nahlížení do archivních dokumentů i vybraným interním pracovníkům aparátu ČSSD.  

Značné množství času pracovníků archivu si vyžádalo provádění nahlédací agendy 
v archivně nezpracovaných dokumentech uložených v centrálním pracovišti v Hybernské 
ulici, a to pro vnitřní potřebu orgánů ČSSD a útvarů jejího ústředního sekretariátu. 

Z hlediska potřeb Public Relations vedení ČSSD se pracovníci archivu podíleli na 
vyhledávání dokumentů a odborných rešerších k některým aktuálním výročím v historii 
strany. Mimořádná pozornost byla v tomto ohledu věnována zejména výročí úmrtí bývalého 
předsedy československé sociální demokracie Antonína Hampla, v souvislosti s odhalením 
jeho pamětní desky v objektu věznice Moabit v Berlíně v květnu 2016. 

 

IV.  Fyzický stav archiválií: 

Fyzický stav spravovaných archivních souborů je dobrý. 

Činnost archivu dále v roce 2016 zásadně limitovala otázka stavebních prací a s nimi 
spojené rekonstrukce části jeho prostor: původně plánované práce, které měly začít na jaře 
2016, byly z finančních důvodů pozastaveny. Reálně byly nakonec prováděny v období září – 
prosinec 2016. Zčásti v původně plánovaném období a poté ve druhém zmíněném období 
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rekonstrukcí byl archiv pro běžnou práci nepřístupný. V závěru roku 2016 byly potom 
dočasně vystěhované archivní dokumenty opět přemístěny do regálů ve dvou nově 
zrekonstruovaných místnostech. 

 

V. Konzervace a restaurování archiválií: 

V roce 2016 nebyly tyto práce prováděny. 

Archiv ČSSD nemá vlastní konzervátorskou dílnu. V případě potřeby by využil služeb 
restaurátorského oddělení Národního archivu. 

 

V Praze, dne 4. 4. 2017 

 

 

Zpracoval: Bohumír Brom, vedoucí Archivu ČSSD 

 

Schválil: Michal Kucián, ústřední tajemník ČSSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


