Metodický pokyn
týkající se zařazování archivních souborů do skupin tématické evidence, který doplňuje Instrukci
MV č. 10 ze dne 18.7. 1977, její doplněk ze dne 1.2.1993 vydaný v souvislosti s automatizovaným
zpracováním evidence listů JAF (č.j. AS/1-298/93), Metodický pokyn ze dne 15.6.1994 (č. j. AS/12354/93) a Metodický pokyn ze dne 31.5.1996 (č. j. AS/1-1783/96)
(Metodický pokyny SAS MV ČR č. j. AS/1 - 1499/97)
Metodický pokyn o zařazování archivních souborů do skupin tématické evidence vznikl na základě
připomínek archivů směřujících k doplnění a úpravě existujícího číselníku skupin tématické evidence
užívaného v systému ARS. Jeho vznik reaguje rovněž na nové potřeby archivů v oblasti evidence
archivních souborů a archivních pomůcek, vzniklé v souvislosti s přejímáním archiválií z nově
vytvořených úřadů a institucí po roce 1990 a z podnikových archivů. Tento metodický pokyn je
distribuován jako příloha nového číselníku skupin tématické evidence.
Metodický pokyn je členěn do třech částí. V první je uvedena přesná specifikace skupin tématické
evidence, s jejichž zařazením byly v minulosti problémy. V druhé části je pro orientaci zařazen výčet nově
vzniklých skupin tématické evidence. V třetí části jsou uvedeny změny v pojmenování skupin tématické
evidence.
1. Specifikace skupin tématické evidence, s jejichž zařazením vznikly problémy:
Agentura GURU, Jihočeské matky proti atomu, Společnost Adalberta Stiftera, Euroregion Šumava - řadit
do skupiny 210200 - Organizace a spolky po roce 1990, nebo do skupiny 210299 Organizace a spolky po
roce 1990 - ostatní
Domovní správy a bytové správy - řadit do skupiny 152400 Okresní (obvodní) podniky bytového
hospodářství (OPBH)
Hospodářsko čtenářská beseda - řadit do 200600 Spolky kulturní a osvětové
MHD a místní doprava - řadit do 100202 Doprava autobusová a automobilová
Místní domoviny domkářů a malorolníků - řadit do 201300 Ostatní spolky
Místní rada osvětová - řadit do 040600 Samospráva zájmová, ne pod politická správy osvětová 020450
Nadace a obdobné organizace nezřízené samosprávou - řadit do skupiny 240000 Dobročinné ústavy a
nadace
Německé kulturní spolky vzniklé před rokem 1938 - řadit do skupiny 200000 Organizace a spolky do roku
1948 a dále podle druhu spolku
Oblastní zemědělské kooperace - řadit do 190000 Družstevní organizace
Odborné školy pro ženská povolání - řadit do 090806 Odborné školy ostatní (jazykové, hudební, výtvarné
apod.)
Okresní služba (oddělení) Státního úřadu statistického - řadit do skupiny 010300 Odborné organizace a
zařízení ústředních úřadů
Okresní stavební podnik - řadit do skupiny 150405 Stavební firmy
Osidlovací komise ministerstva zemědělství -řadit do skupiny 010300 Odborné organizace a zařízení
ústředních orgánů
Osobní pozůstalosti - řadit do nové skupiny 110200 Osobní pozůstalosti (osobní fondy)
Osvětové sbory - řadit do 040600 Samospráva zájmová, ne pod politická správy osvětová 020450
Památkový úřad Vídeň - řadit pod 020200 Politická správa po roce 1850
Patronátní úřady - podle názoru Odboru řízení archivnictví SAS MV by neměly tvořit zvláštní fondy, měly
by být zařazeny do fondů orgánů, jehož byly součástí.
Pionýrské domy - řadit do nové skupiny 210101 Společenské organizace 1948-1990 - mládežnické
Pohřební a hudební spolek zaměstnanců státních drah v Českých Budějovicích - zařadit pod 200400
Spolky podpůrné, vzdělávací a dobročinné, případně 200600 Spolky kulturní a osvětové
Restaurace a jídelny - řadit do přejmenované skupiny 052700 Další podniky (mimo jiné RAJ)
Rozvojový fond města - řadit pod 040401 Ústavy a zařízení zřízené samosprávou po roce 1990 (kromě
zařízení zdravotních a sociálních)
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Společný podnik pro výkrm prasat - řadit pod 141400 Zemědělské podniky (agropodniky, agrokombináty,
agrochemické podniky apod.)
Sportovní kluby - řadit do 200100 Spolky a tělovýchovné (sportovní) organizace, která byla přejmenována
na Spolky tělovýchovné do r. 1949.
Spořitelní družstva - řadit do 152002 Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy
Spořitelní spolky - řadit do 152002 Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy
Státní památková správa - řadit pod 020200 Politická správa po roce 1850
Ústav geodézie a kartografie, pobočka Most - řadit do skupiny 010300 Odborné organizace a zařízení
ústředních úřadů
Výkupní podniky - řadit do skupiny 140900 Krajské podniky zemědělského zásobování, kde dojde k
změně názvu na Zemědělské výkupní a zásobovací podniky
Zemědělské kooperační podniky - řadit do nové skupiny 140402 Agropodniky
Zemský památkový úřad - řadit pod 020201 Politická správa po roce 1918 - zemská (oblastní)
Zemská školní rada - řadit do skupiny 040201 Samospráva po r. 1850 - zemská
Živnostenské školy - řadit do skupiny přejmenované 091000 Učňovské a živnostenské školy
2. Nové skupiny tématické evidence:
010301 Geodézie a kartografie
010302 Katastrální úřady po roce 1990
010303 Osidlovací komise
010304 Statistické úřady
020301 Policie a četnictvo do roku 1945
020302 Sbor národní bezpečnosti
020303 Policie po roce 1990
020610 Správa horní - řídící orgány
020620 Správa horní - horní soudnictví
020630 Správa horní - mincovnictví
020801 Úřady práce do r. 1948 a úřady ochrany práce
020802 Úřady práce po roce 1990
020900 Politická správa po roce 1990
020901 Politická správa po roce 1990 - oblastní
020902 Politická správa po roce 1990 - okresní
030400 Katastrální úřady do r. 1949
030500 Finanční správa po roce 1990
030501 Finanční správa po roce 1990 - oblastní
030502 Finanční správa po roce 1990 (finanční úřady)
040700 Samospráva po roce 1990
040701 Samospráva po roce 1990 - oblastní
040702 Samospráva po roce 1990 - statutárních měst
040703 Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
040401 Ústavy a zařízení zřízené samosprávou po roce 1990 (kromě zařízení zdravotních a sociálních)
040604 Samospráva zájmová - stavovské organizace po roce 1990 (např. lékařské a jiné komory)
060800 Německé kulturní a tělovýchovné spolky 1938 - 1945
071000 Justiční správa po roce 1990
071001 Ústavní soud
071002 Vrchní soudy
071003 Obchodní soudy
071100 Státní zastupitelství po roce 1990
071101 Vrchní státní zastupitelství
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071102 Státní zastupitelství - krajská
071103 Státní zastupitelství - okresní
070603 Advokátní kanceláře po roce 1990
070703 Notářství po roce 1990
090101 Občanské aktivity při školách všech druhů (SRPŠ apod.)
110100 Rodinné archivy
110200 Osobní pozůstalosti (osobní fondy)
141300 Řídící zemědělské orgány (VZS, OZS Apod.) 141400 Zemědělské podniky (agropodniky,
agrokombináty, agrochemické podniky apod.)
150110 Doly
150111 Dobývání a úprava uhlí (doly, briketárny, koksárny)
150112 Dobývání a úprava rud (doly, hrudkovny)
150113 Dobývání a úprava uranových rud
150114 Pomocné těžební činnosti (geologický průzkum, důlní měřičství apod.)
150120 Hutě
150121 Hutnictví železa
150122 Hutnictví neželezných kovů
150130 Těžba ropy a zemního plynu
150210 Kovoprůmysl
150211 Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny)
150212 Výroba strojů a zařízení pro energetiku
150213 Výroba strojů a zařízení pro těžký průmysl
150214 Výroba strojů a zařízení pro zpracovatelský a potravinářský průmysl
150215 Výroba prvků, mechanismů, strojů a zařízení pro zemědělství, pro obchod a služby
150216 Výroba dopravních prostředků
150217 Výroba stavebních strojů
150218 Průmysl jemné mechaniky a optiky
150219 Jednoduché strojírenské výroby
150220 Elektroprůmysl
150221 Výroba silnoproudých výrobků
150222 Výroba slaboproudých výrobků
150501 Těžba a úprava chemických surovin
150502 Základní chemická výroba
150503 Výroba chemických materiálů a spotřebního zboží
150504 Gumárenský průmysl
150505 Průmysl plastických hmot
150506 Výroba pryže a umělých kůží
150507 Rafinerie nafty, zpracování a výroba paliv a pohoných hmot
150508 Výroba výbušnin
150700 Sklářský průmysl a výroba porcelánu
150701 Výroba užitkového skla
150702 Výroba technického skla
150703 Bižuterie
150704 Výroba užitkového porcelánu
150705 Výroba technického porcelánu
151009 Potravinářský průmysl - zpracování mléka
151101 Výroba vlněné příze a tkanin
151102 Výroba lněné příze a tkanin
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151103 Výroba bavlněné příze a tkanin
151104 Výroba umělé příze a tkanin
151105 Konečná úprava textilií (barvírny, bělidla apod.)
151106 Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství
151107 Výroba oděvů a prádla
151108 Ostatní textilní výroba (hedvábnictví, provaznictví apod.)
151109 Výroba oděvních doplňků (klobouky, knoflíky apod.)
151201 Koželušská výroba
151202 Obuvnická výroba
151203 Výroba galantérního zboží
151204 Kožešnická výroba
151301 Polygrafický průmysl
151302 Nakladatelství a vydavatelství
151501 Velkoobchod
151502 Obchodní domy
151503 Podniky realizující výstavy a veletrhy
180500 Odbory po roce 1990
180501 Ústřední odborové orgány
180502 Odborové orgány - oblastní
180503 Odborové orgány - okresní
180504 Odborové orgány - místní a závodní
180505 Zařízení odborových organizací
180104 Politické organizace - místní a závodní
201400 Spolky peněžní a spořitelní
201500 Spolky profesní
210100 Společenské organizace 1948-1990
210101 Společenské organizace 1948-1990 - mládežnické
210102 Společenské organizace 1948-1990 - sportovní, tělovýchovné a branné
210103 Společenské organizace 1948-1990 - hasičské
210104 Společenské organizace 1948-1990 - vzdělávací a osvětové
210105 Společenské organizace 1948-1990 - zemědělské a osvětové
210106 Společenské organizace 1948-1990 - odbojářské
210107 Společenské organizace 1948-1990 - družstevní
210108 Společenské organizace 1948-1990 - zdravotnické
210109 Společenské organizace 1948-1990 - ženské
210199 Společenské organizace 1948-1990 - ostatní
210200 Organizace a spolky po roce 1990
210201 Organizace a spolky po roce 1990 - mládežnické
210202 Organizace a spolky po roce 1990 - sportovní, tělovýchovné a branné
210203 Organizace a spolky po roce 1990 - hasičské
210204 Organizace a spolky po roce 1990 - vzdělávací a osvětové
210205 Organizace a spolky po roce 1990 - zemědělské a osvětové
210206 Organizace a spolky po roce 1990 - odbojářské
210207 Organizace a spolky po roce 1990 - družstevní
210208 Organizace a spolky po roce 1990 - zdravotnické
210209 Organizace a spolky po roce 1990 - ženské
210299 Organizace a spolky po roce 1990 - ostatní
251000 Sbírky matrik
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3. Změny v pojmenování skupin tématické evidence
040300 Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde archivy měst a obcí) - mění se na
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy před rokem 1850)
050600 Zařízení městského a místního národního výboru (drobné provozovny) - místo Zařízení
národních výborů včetně služeb
060000 Německá okupační správa a organizace - mění se na Německá správa a organizace 1938-1945
070701 Veřejní notáři (do roku 1949) - mění se na Notáři veřejní a soukromí do r. 1949 (1951)
090000 Školy a školství (ruší se v závorce - sdružené inventáře a katalogy všech typů škol)
091000 Učňovské školy (pokračovací) - mění se na Učňovské a živnostenské školy
140900 Zemědělské výkupní a zásobovací podniky (místo Krajské podniky zemědělského zásobování)
150100 Doly, hutě a těžba nafty - mění se na Doly, hutě a těžba ropy a zemního plynu
150301 Energetika - elektrárny - název se mění na Energetika - elektrárny (výroba a rozvod)
150302 Energetika - plynárny - název se mění na Energetika - plynnárny (výroba arozvod)
150303 Energetika - vodárny a kanalizace (vypouští se - krajské a okresní podniky vodovodů a
kanalizací)
150304 Energetika - teplárny - název se mění na Energetika teplárny (výroba a rozvod)
150600 Výroba léčiv, obvazového materiálu a lékařských potřeb - mění se na Farmaceutická výroba
150800 Dřevozpracující průmysl - nahrazuje Dřevařský průmysl
150801 Dřevařský průmysl - pily, výroba dýh atd, (pokud jsou součástí č. 120000-140000 možno uvádět
odkazem) - mění se na Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, stavebně truhlářská a tesařská výroba
apod.)
150802 Dřevařský průmysl - výroba nábytku, mění se na Výroba nábytku
151104 Potravinářský průmysl - pivovary a výroba nápojů, sladovny a mlékárny, mění se na
Potravinářský průmysl - pivovary, sladovny a výroba nápojů
151005 Potravinářský průmysl - lihovary, vinařské závody a octárny, mění se na Potravinářský průmysl škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny
151400 Zahraniční obchod - mění se na Podniky zahraničního obchodu
151500 Velkoobchod a obchodní domy, odbytové základny, výstavy a veletrhy - mění se na Velkoobchod
a obchodní domy, výstavy a veletrhy
152500 Sběrné suroviny - mění se na Průmysl druhotných surovin a Sběrné suroviny
152700 Další podniky - doplňuje se (mimo jiné RAJ)
200000 Spolky - název se mění na Organizace a spolky do roku 1948
200400 Spolky podpůrné, vzdělávací a dobročinné - mění se na Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací,
zdravotnické a dobročinné
230104 Církevní instituce římsko-katolické - fary doplňuje se (zde i sbírky matrik, kostelní konkurenční
výbory aj.)
250904 Sbírky kopií zahraničních archivů - doplňuje se Sbírky kopií a opisů archiválií ze zahraničních
archivů
260400 Registratury městských archivů - doplňuje se v závorce (mimo archivy měst a obcí)
Tento metodický pokyn vstupuje v platnost dnem 15. května 1997.
PhDr. Oldřich Sládek, CSc.
vrchní ředitel
sekce archivní správy MV
V Praze 24. dubna 1997
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