Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické

za rok 2021
Sídlo archivu: Lidový dům, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1
Telefon: 296 522 258, 720 273 408 (Lucie Žemličková – archivářka)
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. AS2473/1-2007)

I.

Personální podmínky archivu:

Pracoviště archivu má následující personální obsazení:
-

II.

archivářka: Lucie Žemličková

Celkové množství uložených archiválií:

(přehled údajů ze základní evidence NAD k 31. 12. 2021)
Počet fondů a sbírek: 8
Metráž archivních souborů celkem: 57,50 bm
z toho nezpracováno: 57,50 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 2021 nebylo s ohledem na pandemii Covid-19 a zaměstnavatelem nařízený pracovní
režim home office uskutečněno žádné běžné skartační řízení. Naplánovaná skartační řízení bohužel
nemohla být vzhledem k nepříznivé epidemické situaci realizována. ČSSD byla nucena dvakrát
zrušit již naplánovanou prohlídku dokumentů navržených do skartačního řízení a uložených
v dislokovaném depozitáři v Hradci Králové. Do uvedeného skartačního řízení jsou navrženy
písemnosti krajských a okresních předsednictev ČSSD (KP a OP ČSSD) dříve krajských a
okresních výborů ČSSD (KVV a OVV ČSSD). Při přípravě skartačních návrhů jsme problémy
konzultovali s kolegy z Národního archivu. Skartační řízení bylo nutné odložit na rok 2022.
V roce 2021 dále probíhal výběr archiválií vzniklých z činnosti ČSSD ve všech regionech
ČR a v Ústředním sekretariátu strany v Lidovém domě. Původcem byly sekretariáty bývalých
okresních a krajských výkonných výborů ČSSD v jednotlivých regionech ČR a příslušná oddělení
ÚS ČSSD.
Do dislokovaného depozitáře v Hradci Králové byly v průběhu roku 2021 průběžně
přiváženy písemnosti z krajských a okresních předsednictev (dříve krajských - KVV a okresních OVV výkonných výborů ČSSD). Přípravné práce pro zajištění administrace výběru archiválií ve
skartačním řízení byly v uplynulém roce vykonávány rovněž s ohledem na rušení řady okresních
(resp. obvodních) sekretariátů strany.
Do ústředního archivu v Praze v Hybernské ulici byly po volbách do PČR převezeny
dokumenty ze Senátu PČR a dále rovněž materiály ze zaniklého Poslaneckého klubu ČSSD.

2. Zpracování archiválií:
V roce 2021 nebyl archivem zpracován žádný inventář.

3. Využívání archiválií:
Badatelské návštěvy archivu byly vzhledem k pandemii značně omezeny, a pokud byly
realizovány, pak pouze za zvýšených hygienických opatření. Bylo uskutečněno 10 badatelských
návštěv. Větší část roku byl archiv pro veřejnost zcela uzavřen.
Většina dotazů z řad badatelů proběhla emailem nebo telefonicky. Celkově se jednalo o 31
dotazů prostřednictvím emailu a obdobný počet telefonických dotazů. U většiny uvedených dotazů
bylo prováděno nahledání požadovaných informací v uložených archiváliích.
V archivu ČSSD byla realizována rovněž vyhledávání v dokumentech uložených
v centrálním pracovišti v Hybernské ulici, a to pro vnitřní potřebu orgánů ČSSD a útvarů jejího
ústředního sekretariátu.
Nadále i v roce 2021 pokračuje spolupráce Archivu ČSSD s Masarykovou demokratickou
akademií a s její knihovnou, která pracuje na digitalizaci historických sjezdových protokolů.

4. Odborné školení
Ve dnech 10.–11. listopadu 2021 se pracovnice archivu L. Žemličková zúčastnila odborného
školení ve školicím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha pořádaném v Benešově. Školení
se týkalo Evidence Národního archivního dědictví v IS PEvA II pro operátory vedení evidence.

IV.

Fyzický stav archiválií:
Fyzický stav spravovaných archivních souborů je dobrý.

V.

Konzervace a restaurování archiválií:
V roce 2021 nebyly tyto práce prováděny.

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

V Praze, dne 21. 2. 2022
Zpracovala: Lucie Žemličková, archivářka
Schválil: Martin Kabát, DiS, ústřední tajemník ČSSD

