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Úvod
Monopol komunistických orgánů na obsazování funkcí ve státních,
hospodářských, kulturních institucích a společenských organizacích byl jedním z nosných sloupů komunistického režimu. Jeho
uplatnění předpokládalo absolutní nadvládu úzké vrstvy komunistických funkcionářů nad společností a úplné, přímé či zprostředkované, státní vlastnictví v hospodářství i kultuře.
Principy kádrové politiky režimu, rozsah funkcí sehvalovaných orgány KSČ a dělba pravomocí mezi nimi se rodily v zakladatelském období komunistického režimu, v letech 1948-1954.
Brzy se ukázalo, že význam zavedené kádrové politiky byl mnohem větší, hlubší, než obsahoval původní záměr - obsadit důležité
funkce politicky věrnými a ukázněnými členy komunistické strany. Obsazování funkcí podle kádrového pořádku vedení KSČ totiž
zajišťovalo fungování, stabilitu a koneckonců existenci režimu,
jeho prostřednictvím
prosazovala vládnoucí mocenská skupina
svou vůli. Kádrový pořádek postupně obsahoval tak široký okruh
funkcí, že v souhrnu vytvářel početnou, až dvěstětisícovou vrstvu
funkcionářů, sociálně závislých nejen na režimu, ale i na jeho
existující formě. Právě z této vrstvy pocházel hlavní okruh poslušných vykonavatelů moci a jejích pevných opor - stranický aktiv.
Kritéria pro výběr funkcionářů a rozsah pravomocí komunistických orgánů při obsazování funkcí se během času měnila.
V zakladatelském
období jednoznačně dominovaly politická věrnost, poslušnost, naprosto kladný poměr k režimu a třídní příslušnost a původ. Rozsáhlá politická čistka bezprostředně
po
únoru 1948 proběhla' živelně, protože pravomoci jednotlivých
orgánů KSČ nebyly vymezeny. První směrnice, vydané komunistickým vedením v červnu 1948 (dokument Č. 1), nedosáhly očekávaného účinku, protože byly velmi obecné. V lednu 1949 schválilo
předsednictvo UV KSČ usnesení o kompetencích jednotlivých
stranických orgánů v kádrových záležitostech (dokument Č. 2) a
v březnu 1950 rozšířilo počet funkcí, které podléhaly schválení
komunistickými orgány (dokument Č. 3). Od podzimu 1951, s příchodem Antonína Novotného do vedení sekretariátu
ÚV KSČ,
připravovala oddělení ÚV podrobný kádrový pořádek orgánů ÚV
7

a také krajských a okresních výborů KSČ. V únoru 1952 jej
schválil politický sekretariát ÚV KSČ (dokumenty Č. 4 a 5). Tak
vznikl první ucelený kádrový pořádek - tak zněl oficiální název běžně známý jako »kádrová nomenklatura«,
V následujících letech
schvaloval organizační sekretariát ÚV KSČ jeho změny, navrhované odděleními ÚV KSČ (dokumenty č. 7-9).
Již po dvou letech, v září 1954, připravovalo organizační
oddělení ÚV KSČ nový kádrový pořádek. Sekretariát ÚV KSČ ve
dnech 7. a 29. září návrh doporučil doplnit (dokument č. 10) a dne
13. října 1954 jej schválil (dokument č. 11). Protože se počet »nomenklaturních« funkcí neustále rozšiřoval, byly ustaveny další tři
institucionální úrovně pro obsazování méně významných funkcí:
pravomoc tajemníka ÚV, pravomoc resortního oddělení ÚV KSČ
a pravomoc vedoucího ústředního úřadu, spojená ovšem s povinností informovat vedoucího oddělení ÚV KSČ.
Komunistické vedení tak dotvořilo systém, jenž mu prostřednictvím orgánů KSČ zaručoval totální kontrolu a moc nad obsazováním všech, i málo významných funkcí ve vlastní straně, ve státním aparátě, hospodářském řízení, kulturních institucích a ve
společenských organizacích. Během dvou dalších let došlo už jen
k několika méně důležitým úpravám kádrového pořádku v některých ústředních úřadech',
Známé události v roce 1956 ovlivnily i kádrovou nomenklaturu. V rámci tehdejší decentralizace rozhodování se pravomoci
v kádrových věcech mírně přesunuly z centrálních orgánů na orgány nižší. Nový kádrový pořádek byl vydán v červenci roku 1957
(dokument č. 12).
Charakteristickým
znakem změn v kádrovém pořádku či
kompetencích bylo rozšiřování počtu funkcí, jejichž obsazování si
orgány KSČ přisvojily. Až po desetiletém trvání režimu se jejich
rozsah mírně zužoval nebo decentralizoval na nižší instituce.

1 Změny v kádrovém pořádku, schválené sekretariátem ÚV KSČ: 29. 11. 1955 pro ministerstvo těžkého strojírenství, ministerstvo přesného strojírenství, ministerstvo automobilového průmyslu a Státního výboru pro výstavbu, 10. 2. 1956 pro
ministerstvo zahraničního obchodu, 3. 4. 1956 pro Ústřední správu vodního hospodářství, 17. 4. 1956 pro Státní úřad důchodového zabezpečení.
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Počty funkcí, které podléhaly nomeklatuře
Rok

KSČ:

1952

1956

1957

1967

464
1085

512
4240
396
816
4087
432
5457

683
2338
454
863
2992
538
4040

692
2458
541
837
2499
500
5059

-

Orgány
okresního výboru
krajského výboru
plénum ÚV KSČ
předsednictvo ÚV KSČ
sekretariát ÚV KSČ
tajemníci ÚV KSČ
oddělení ÚV KSČ
x

3244x
11 746

V roce 1952 šlo o předsednictvo a politický sekretariát ÚV KSČ

V kádrové nomenklatuře,
zejména krajských a okresních
výborů KSČ, byly mnohdy uváděny pouze funkce. Jejich počet se
neshodoval s počtem schvalovaných funkcionářů, nebot uvedených
funkcí či pracovních míst v okrese (kraji) bylo více (např. vedoucí
závodů, provozů, předsednictva výborů společenských organizací,
předsedové závodních rad apod.), Lze tedy považovat za velmi
pravděpodobný odhad počtu funkcionářů, schvalovaných orgány
KSČ, na 220-250 tisíc osob.
Měnila se také praxe předkládání kádrových návrhů orgánům KSČ. Zpočátku to činilo převážně kádrové oddělení (ústřední
kádrový sekretariát)
nebo některé speciální komise ÚV KSČ.
Později většinu návrhů podávaly samy instituce prostřednictvím
resortního oddělení či tajemníka ÚV KSČ, kromě funkcí schvalovaných přímo ústředním výborem KSČ a tzv. vyšších kádrů, tj. od
úrovně náměstků ministra výše (dokument č. 5).
Systém kádrové nomenklatury také vymezoval pravomoc jednotlivých orgánů KSČ, které mohly schvalovat osoby do funkcí
bez ohledu na stanoviska jiných, zejména nižších orgánů KSČ.
Ale již směrnice z června 1948 ukládaly při kádrových změnách
dohodu s nadřízeným orgánem. Od roku 1952 bylo schvalování
osob do některých funkcí, o nichž rozhodoval okres, kraj, ústředí,
podmíněno vyjádřením nižšího orgánu KSČ.
9

Sborník obsahuje nejdůležitější dokumenty o vývoji kádrového pořádku či kádrové nomenklatury
KSČ zejména z let
1946-1954, zachycuje tedy období první a druhé nomenklatury.
Všechny dokumenty jsou uloženy ve Státním ústředním archivu
Praha, fond ÚV KSČ.
Pro nedostatek místa byly ve dvou případech použity pouze
přehledy nebo zpracované přehledy (dokumenty Č. 5 a 7). Ze stejného důvodu není u dokumentů obsahujících kádrový pořádek
zachována původní úprava (každá funkce na zvláštním řádku).
Čísla v kulatých závorkách zde označují počty uváděných funkcí.

1

1948, 9. červen, Praha. - První směrnice o příslušnosti
orgánů
Komunistické strany Československa při obsazování funkcí.
Příslušnost

kádrových zásahů

1. Místní organizace
Místní organizace
rozhoduje kádrově o všech funkcionářích
a pracovnících strany, jakož i o všech funkcionářích a pracovnících z pověření strany, jejichž funkční (pracovní) význam nepřesahuje rámec místa.
Provádí všechny kádrové zásahy v dohodě s okresem.

Karel Kaplan
2. Závodní organizace
Závodní organizace rozhoduje kádrově o všech funkcionářích organizace, záv, rady, záv. odborové skupiny a musí býti slyšena
při všech rozhodnutích o zaměstnancích svého závodu (podniku,
úřadu atd.), pokud se jedná o zaměstnance, jejichž funkční (pracovní) význam nepřesahuje rámec závodu (podniku, úřadu atd.).
Provádí všechny kádrové zásahy v dohodě s okresním výborem nebo vyššími stranickými orgány, pokud význam podniku
(závodu apod.) přesahuje rámec okresu.
O zaměstnancích
nižších platových kategorií
rozhoduje
v závodech (podnicích, úřadech atd.) na návrh kádrové čtyřky
nebo pětky příslušný personální orgán (přesné vymezení bude
stanoveno individuálně podle charakteru podniku).
3. Okresní výbor
Rozhoduje o funkcionářích a pracovnících okresu, vyjma okresních placených tajemníků strany, tajemníků celonár. organizací,
předsedů ONV, ved. zaměstnanců
závodů (úřadů atd.), kteří
svým funkčním (pracovním) významem přesahují rámec okresu.
Provádí všechny kádrové zásahy v dohodě s krajem.
4. Krajský výbor
Rozhoduje o funkcionářích
a pracovnících v krajském měřítku,
předsedech ONV, okres. placených tajemnících strany a okres10
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ních tajemnících celonárodních organizací (v dohodě s okresem,
resp. s výbory celonárodních organizací). O volených funkcionářích celonárodních organizací, pokud se nejedná o kádrové zásahy, které přesahují svým významem rámec kraje. Nerozhodují
o kádrech v armádě, bezpečnosti, o krajských politických tajemnících, krajských odborových tajemnících, krajských vedoucích
tajemnících
celonárodních
organizací a o všech pracovnících
národohospodářských,
státní a lidové správy, kteří jsou jmenováni ústředními orgány.
Provádí všechny kádrové zásahy v dohodě s ústředím.
5. Ústřední výbor
V zásadě je oprávněn provádět v dohodě s příslušnými orgány
všechny kádrové zásahy v celostátním měřítku.
Rozhoduje o funkcionářích
a pracovnících
v ústředním
měřítku, o krajských politických tajemnících, předsedech KNV,
o krajských a ústředních tajemnících celonárodních organizací,
v dohodě s krajským výborem, resp. krajským nebo ústředním
výborem celonárodních organizací o armádě, bezpečnosti, o hospodářských kádrech, o kádrech státní a lidové správy, kteří jsou
jmenováni ústředními orgány.
Provádí všechny kádrové zásahy v dohodě· s příslušnými
orgány.
6. Provádění kádrových zásahů v ústředním měřítku
a) O běžných případech rozhoduje sekretariát ústředního kádrového oddělení.
b) V závažnějších případech rozhoduje ústřední kádrový sekretariát.
c) V případě zásadní důležitosti rozhoduje předsednictvo strany.

2
1949, 31. leden, Praha. - Usnesení předsednictva
vomoci orgánů ÚV v kádrových záležitostech.
Materiál

pro předsednictvo

ÚV KSC o pra-

ÚV KSČ
Důvěrné

o kompetenci

stranických orgánů
v kádrových záležitostech

Při řešení kádrových otázek, zvláště ve státním a hospodářském aparátě, dochází k nejasnostem o tom, jakou kompetenci mají orgány strany v konkrétním řešení kádrových záležitostí, zvláště pokud jde o přijímání, jmenování, přemistování,
povyšování a propouštění jednotlivých pracovníků.
Při určení této kompetence musíme vycházet z toho, že na
dnešní etapu budování lidově demokratického režimu platí plně
Stalinova slova o tom, že kádry rozhodují vše, že náš státní
a hospodářský aparát bude takový, jací lidé v něm budou zaujímat vedoucí postavení. Proto je třeba, aby
a) ve všech státních a hospodářských úřadech a orgánech byla
prováděna bolševická kádrová politika, kterou mají řídit nově
zřizované odbory pro kádrové záležitosti, vedené kádrovými
náměstky ministrů,
b) aby strana více než dosud pomáhala při opatřování kádrů na
vedoucí místa ve státním a hospodářském aparátě,
c) aby strana uplatňovala svoji kontrolní funkci při řešení důležitých kádrových záležitostí.
Aby bylo jasno, jaká je kompetence orgánů strany v kádrevých záležitostech, stanoví předsednictvo strany tento pořádek
při řešení kádrových záležitostí:

SÚA, fond ÚV KSČ 100/2, sv. 56, a.j. 630, s. 78-79.2 strany, kopie strojopisu.

1. Předsednictvo ÚV rozhoduje o těchto kádrových záležitostech:
a) členové vlády, b) přednostové všech ústředních úřadů, postavených na roveň ministerstvům
(SÚP, NÚC, SÚS, NÚKÚ) ,
c) zástupci ministrů a přednostů ústředních úřadů, d) poslanci
12
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Národního shromáždění a Slovenské národní rady, e) předsedové krajských národních výborů, f) vyslanci, g) vedoucí oddělení
ústředního sekretariátu ÚV, šéfredaktor Rudého práva a šéfredaktor Pravdy; h) krajští sekretáři, i) generální ředitelé průmyslových oborů, j) vedoucí funkcionáři a předsednictva ÚRO a ostatních masových organizací, k) rektoři vysokých škol.

2. Organizační sekretariát ÚV rozhoduje o těchto kádrových záležitostech:
a) političtí pracovníci ústředního sekretariátu, b) vedoucí krajští
tajemníci (kromě polit. tajemníka), c) šéfredaktoři stranických
časopisů (kromě šéfredaktorů Rudého práva a Pravdy), d) političtí redaktoři ve všech denících strany, e) šéfredaktoři deníků
masových a zájmových organizací, f) političtí tajemníci důležitých okresů, g) tajemníci největších závodů, h) schvalování učitelů a asistentů do ústředních škol, i) schvalování žáků do jednoroční školy, j) vedoucí pracovníci hospodářských
podniků
strany, k) náměstkové generálních ředitelů průmyslových oborů
a podnikových ředitelství nejdůležitějších
podniků, 1) ředitelé
největších závodů, m) ředitelé monopolních společností distribučních a dopravních podniků, n) přednostové odborů v ministerstvech a ústředních
úřadech, o) referenti a tajemníci krajských národních výborů, p) předsedové okresních národních
výborů, r) vedoucí tajemníci odborových svazů a krajští tajemníci ROH a ostatních masových organizací a ústředních institucí,
s) děkani a řádní profesoři vysokých škol.

3. Řešení ostatních kádrových otázek:
A) V ministerstvech
rozhodování o ostatních, výše neuvedených
úřednících patří do kompetence ministra, resp. jeho zástupce
pro kádrové záležitosti.
Přitom je nutno, aby ministr, resp. jeho zástupce, předem
nežli rozhodne, předložil kádrové otázky, týkající se úředníků
těchto vyšších hodnostenských tříd:
a) přednostů oddělení, b) I. služební třídy, III. platové stupnice, c) II. služební třídy II. a III. platové stupnice
kádrovému oddělení ústředního výboru k vyjád řerrí.
14

Kádrové oddělení je povinno v nejkratší možné lhůtě dát svůj
posudek ze stranického hlediska o navrženém. Obvyklý postup bude ten, že ve sporných případech se vedoucí kádrového oddělení dohodne s ministrem nebo jeho zástupcem. V případě, že by se nedohodli, má vedoucí kádrového oddělení
právo předložit rozhodnutí o sporné záležitosti podle povahy
věci bud předsednictvu strany, nebo organizačnímu sekretariátu.
V ministerstvu
je třeba stanovit pořádek, kdo rozhoduje
o kádrových záležitostech
zaměstnanců
nižších kategorií,
jakou kompetenci má náměstek ministra pro kádrové záležitosti, vedoucí kádrového oddělení v ministerstvu a v úřadech
ministerstvu podřízených.
Tento pořádek bude schválen organizačním sekretariátem
ústředního výboru.
B) V generálních ředitelstvích rozhodování o ostatních pracovnících výše neuvedených patří do kompetence ministra, jemuž
je generální ředitelství podřízeno, resp. do kompetence generálního ředitele a jeho náměstků pro kádrové věci.
Přitom je nutno, aby ministr, jemuž je generální ředitelství
podřízeno, resp. generální ředitel a jeho náměstek pro kádrevé věci, předložil kádrové otázky, týkající se a) v generálním
ředitelství a v podnikovém ředitelství vedoucích a přednostů
oddělení (platové skupiny A 5, T 5), b) závodních ředitelů
a jejich zástupců u všech závodů nad 500 zaměstnanců,
pokud o těchto nerozhoduje organizační sekretariát ústředního výboru, a dále těch závodů, kde se jedná o klíčovou či
jinak důležitou výrobu, kádrovému oddělení ústředního výboru k vyjádření.
Kádrové oddělení je povinno v nejkratší možné lhůtě dát svůj
posudek ze stranického hlediska o navrženém. Obvyklý postup bude ten; že ve sporných případech se vedoucí kádrového oddělení dohodne s ministrem nebo generálním ředitelem,
resp. jeho náměstkem pro kádrové věci. V případě, že by se
nedohodli, má vedoucí kádrového oddělení právo předložit
rozhodnutí o sporné záležitosti podle povahy věci bud před15

sednictvu strany nebo organizačnímu sekretariátu
ústředního výboru.
V generálním ředitelství je třeba stanovit pořádek, kdo rozhoduje o kádrových záležitostech zaměstnanců nižších kategorií, jakou kompetenci má náměstek generálního ředitele
pro kádrové věci, vedoucí kádrového oddělení v generálním
ředitelství.
Tento pořádek bude schválen organizačním sekretariátem
ústředního výboru.
C) Obdobné ustanovení platí pro kulturní a vědecké instituce,
přičemž přesný výčet pracovníků, spadajících do kompetence
příslušných orgánů, bude dodatečně pořízen.
D) Organizační sekretariát
ÚV stanoví obdobný pořádek pri
řešení kádrových záležitostí v krajích, okresech a v místním
měřítku, a kompetenci stranických orgánů.
E) Rozhodování o lidech, posílaných do zahraničí:
a) všichni zaměstnanci čs. vyslanectví, b) všichni zaměstnanci konzulátů v zahraničí, c) zahraniční
dopisovatelé ČTK,
d) obchodní, zemědělští, kulturní a tiskoví přidělenci u zastupitelských úřadů v zahraničí, e) členové delegací k jakýmkoliv jednáním a poradám v zahraničí za různými účely, f) straničtí funkcionáři při cestách do zahraničí za jakýmkoliv účelem včetně dovolených,
musí být před odjezdem do zahraničí přešetřeni
ve zvláštní
komisi, zřízené u zahraničního oddělení
(Složení komise:
soudruzi Geminder, Artur London, B. Hájek).l

uv
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Bedřich Geminder, tajemník

náměstek

ministra

mezinárodního

zahraničních
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oddělení ÚV KSČ, Artur London,

věcí pro kádrové

pracovník kádrového oddělení ÚV KSČ.

strojopisu.

záležitosti,

Bedřich

Hájek,

3
1950, 30. březen, Praha. - Rozšířený kádrový pořádek ústředních
a krajských orgánů KSČ z 30. 1. 1949 a určení nejdůležitějších
průmyslových podniků.
Přísně tajné

Kádrový pořádek
pro předsednictvo a sekretariát ústředního výboru
Komunistické strany Československa
1. Předsednictvo ústředního výboru rozhoduje o těchto
kádrových záležitostech:
a) členové vlády a členové sboru povereníků,
b) přednostové
všech ústředních
úřadů, postavených
na
roveň ministerstvům (SUP, NÚC, SÚS, NÚKÚ) a vedoucí
následujících
institucí celostátního významu: předseda
Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport, generální
tajemník Národního shromáždění,
předseda Nejvyššího
soudu, generální prokurátor, předseda Nejvyššího správního soudu, předseda Národního pozemkového fondu,
předseda Patentního úřadu, ředitel Národního divadla,
generální ředitel Čs. rozhlasu, generální ředitel Československého filmu, generální ředitel Státní banky,
c) zástupci ministrů a přednostů ústředních úřadů,
d) poslanci Národního shromáždění a Slovenské národní
rady,
e) předsedové krajských národních výborů,
f) velvyslanci a vyslanci,
g) vedoucí oddělení ústředního sekretariátu,
šéfredaktor RP
a šéfredaktor Pravdy,
h) krajští sekretáři,
i) generální
ředitelé všech oborů celostátního
významu
(s výjimkou distribuce). (Příkladem: Československé státní lesy, Československé státní statky, Ústředí pro mechanizaci zemědělství, Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky, Československé státní lázně, Českos~k-(Í
dráhy atd.),
~ \l 8ovoči; .tfít;t5;
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j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)

vedoucí funkcionáři předsednictva ÚRO a ostatních masových organizací,
rektoři vysokých škol,
členové hospodářské rady, kulturní rady, sociálně politické rady, právní rady, církevní rady, zahraničně politické
komise,
primátor hlavního města Prahy,
představitelé
kulturních institucí celostátního významu:
předseda České akademie věd a umění, předsedové Svazů: čs. novinářů, čs. spisovatelů, čs. skladatelů, čs. výtvarných umělců,
udělení titulu národního umělce,
arcibiskupové a biskupové římskokatolické
církve, hlavy
a biskupové ostatních církví a náboženských společností.

2. Sekretariát ústředního výboru rozhoduje o těchto kádrových záležitostech:
a) političtí pracovníci ústředního sekretariátu
a ústřední instruktoři pro kraje,
b) zástupci vedoucího tajemníka krajského výboru, vedoucí
oddělení krajského sekretariátu
a krajští instruktoři
pro
okresy,
c) šéfredaktoři stranických časopisů (kromě šéfredaktora RP
a Pravdy),
d) političtí redaktoři RP, a to: zástupce šéfredaktora, vedoucí
tajemník redakce, ostatní členové redakční rady, vedoucí
rubrik v RP, kádrový tajemník redakce, vedoucí krajské
redakce v Brně, zahraniční dopisovatelé RP,
e) šéfredaktoři
a zástupci šéfredaktorů
všech ústředních
deníků,
f) vedoucí tajemníci všech okresních výborů KSČ,
g) tajemníci největších závodů,
h) schvalování učitelů a asistentů do ústředních škol,
i) schvalování a rozrnisjování žáků ústředních škol,
j) vedoucí pracovníci hospodářských podniků strany,
k) zástupci generálních
ředitelů všech oborů celostátního
významu a vedoucí odborů na ústředních ředitelstvích,
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1) ředitelé nejdůležitějších národních podniků,
m) ředitelé monopolních společností dovozních i vývozních,
distribučních podniků, podniků dopravních a velkých nakladatelství,
n) přednostové
odborů v ministerstvech
a ústředních
úřadech,
o) referenti a tajemníci krajských národních výborů,
p) předsedové okresních a jednotných národních výborů,
r) vedoucí tajemníci ústředních odborových svazů, krajští tajemníci ROH a ostatních masových organizací a ústředních institucí,
s) děkani a řádní profesoři vysokých škol,
t) přednostové nebo ředitelé ústavů nebo institucí celostátního významu přímo podřízených ministerstvu
(příkladem:
Čs. ústav práce, Ústřední národní pojištovna, zdravotní
ústav),
u) vedoucí úředníci povereníctev,
v) vedoucí činitelé kulturních institucí, a to: umělecký šéf
České filharmonie, umělečtí ředitelé ústředních
divadel
a státních divadel v Bratislavě, Brně a Ostravě, ředitelé
Umění lidu, Hudební a artistické ústředny, Tvaru, ředitelé Čs. rozhlasu v Bratislavě, Brně a Ostravě, generální tajemníci uměleckých svazů a Svazu čs. novinářů, předseda
a členové divadelní a dramaturgické rady a filmové rady,
w) generální konzulové, konzulové, obchodní, kulturní
a vojenští přidělenci,
x) předsedové celozávodních výborů KSČ na ministerstvech,
y) stipendisté na studium do SSSR.
Ostatní odstavce zůstávají beze změny.
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Přísně tajné
Kompetence stranických orgánů
v kádrových záležitostech v kraji
K zajištění jednotného provádění a řízení kádrové politiky ve
straně, ve státním a hospodářském aparátě a jiných institucích
veřejného života, k zvýšení zodpovědnosti pokud jde o přijímání,
přemistování a propouštění jednotlivých pracovníků, za současného uplatňování všech zásad o bolševické bdělosti a ostražitosti, stanoví sekretariát
ústředního
výboru tento pořádek pro
řešení kádrových záležitostí v krajích:
I.

Předsednictvo krajského výboru navrhuje předsednictvu ústředního výboru k rozhodnutí tyto kádrové
záležitosti:
a) poslanci Národního shromáždění a Slovenské národní
rady,
b) předseda krajského národního výboru.

II.

Předsednictvo
krajského výboru navrhuje sekretariátu ústředního výboru k rozhodnutí tyto kádrové
záležitosti:
a) zástupci vedoucího tajemníka krajského výboru a vedoucí oddělení krajského sekretariátu,
b) vedoucí tajemníci všech okresních výborů,
c) krajští instruktoři pro okresy,
d) vedoucí političtí tajemníci při krajských správách Čs.
stavebních závodů,
e) šéfredaktoři krajinských stranických časopisů,
f) žáci do ústředních škol,
g) tajemníci stranických organizací nejdůležitějších národních podniků,
h) referenti a tajemníci krajského národního výboru,
i) předsedové okresních národních výborů a jednotných
národních výborů,
j) vedoucí tajemníci krajských výborů všech masových
a zájmových organizací (Krajská odborová rada, Česko-
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slovenský svaz mládeže, Jednotný
dělců apod.),
k) stipendisté na studium do SSSR.

svaz českých země-

Návrhy na poslance Národního shromáždění a Slovenské
národní rady, na předsedu krajského národního výboru, na zástupce vedoucího tajemníka krajského výboru a vedoucí oddělení
krajského sekretariátu
musí býti projednány a schváleny krajským výborem.
K návrhům na rektory, děkany a řádné profesory vysokých
škol v kraji, dále k návrhům na ředitele nejdůležitějších národních podniků v kraji podává předsednictvo krajského výboru
předsednictvu
ústředního
výboru, po případě sekretariátu
ústředního výboru, svoje vyjádření.
Na Slovensku podává předsednictvo krajského výboru návrhy nebo vyjádření jen prostřednictvím
ústředního
výboru
Komunistické strany Slovenska.
III. Předsednictvo krajského výboru rozhoduje o těchto
kádrových záležitostech:
a) všichni političtí pracovníci krajských a okresních sekretariátů strany (kromě těch, o nichž rozhoduje sekretariát ústředního výboru),
b) žáci, učitelé, asistenti a ředitelé krajských stranických
škol a vedoucí okresních škol,
c) redaktoři krajinského tisku,
d) vedoucí hospodářských podniků strany v kraji,
e) členové pléna krajského národního výboru,
f) členové rady okresních národních výborů a tajemníci
okresních národních výborů,
g) přednostové referátů krajského národního výboru a jejich zástupci,
h) předsedové závodní organizace úřadu krajského národního výboru a národních podniků celokrajského významu,
i) tajemníci krajských výborů masových a zájmových organizací (kromě vedoucích tajemníků),
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j)

okresní tajemníci všech masových a zájmových organizací,
k) církevní hodnostáři v kraji (kromě těch, o nichž rozhoduje předsednictvo ústředního výboru).

IV. Předsednictvo krajského výboru se vyjadřuje k těmto
návrhům příslušných ústředních institucí:
a) ředitelé všech národních podniků v kraji (kromě těch,
které schvaluje sekretariát ústředního výboru),
b) ředitelé a vedoucí pracovníci krajských správ a institucí
kulturních, sociálních, zdravotnických, dopravních, distribučních, peněžních a zemědělských,
c) kádroví tajemníci všech složek státního a hospodářského
aparátu, masových organizací v kraji,
d) přednostové krajských soudů a krajští prokurátoři,
e) ředitelé škol III. stupně.
Před projednáváním kádrových záležitostí v předsednictvu
krajského výboru je povinno krajské kádrové oddělení dohodnouti kádrové otázky, týkající se státního a hospodářského aparátu a ostatních organizací veřejného života vždy s jejich nadřízeným ústředním orgánem.
Návrhy, předkládané k rozhodnutí předsednictvu ústředního
výboru nebo sekretariátu
ústředního výboru je třeba podávati
prostřednictvím
kádrového oddělení sekretariátu
ústředního
výboru.

Seznam nejdůležitějších národních podniků v průmyslu:
Doly:
1.
2.
3.
4.

Ostravskokarvinské
kamenouhelné doly n.p. - Ostrava
Severočeské hnědouhelné doly n.p. - Most
Jáchymovské doly n.p. - Jáchymov
Čsl. naftové závody n. p. - Hodonín

Těžké strojírenství:
8. Škodovy závody n.p. - Plzeň
9. ČKD Sokolovo n.p. - Praha-Libeň
10. Švermove železiarne - Podbrezová
11. Gottwaldovy závody Brno - Královo Pole
12. Škodovy závody Dubnica - Dubnica nad Váhom

Přesné strojírenství:
13. Zbrojovka
14. Povážske
15. Zbrojovka
16. Zbrojovka

Brno - Brno
strojárne - Považská Bystrica
- Vsetín n.p. - Vsetín
- Vlašim n.p. - Vlašim

Čs. závody automobilové a letecké:
17. Automobilové závody n.p. - Mladá Boleslav
18. Tatra n.p. - Kopřivnice

Chemie:
19. Stalinovy závody n.p. - Záluží
20. Synthesia, chemické závody n.p. - Pardubice-Semtín
21. Ústecké chemické závody n.p. - Ústí n. Labem.

Papír:

22. Jihočeské papírny n.p. - Větřní u Českého Krumlova
23. Papírna Vltavský Mlýn n.p. - Loučovice

Textil:

24. Oděvní závody J. Wolkra n.p. - Prostějov

Kůže -guma:

25. Svit n.p. - Gottwaldov
26. Rubena n.p. - Náchod
27. Závody 29. augusta n.p. - Partizánske
SÚA, fond ÚV KSČ, 02/1, sv. 17, a.j. 215, 7 stran cyklostylovaného strojopisu.

Hutě:
5. Vítkovické železárny Kl. Gottwalda n.p. - Ostrava
6. Spojené ocelárny n.p. - Kladno
7. Železárny V. M. Molotova n. p. - Třinec
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4
1952, 8. únor, Praha. Kádrový pořádek orgánů ÚV KSČ pro stranické, státní, hospodářské, kulturní instituce a společenské organizace,
schválený politickým sekretariátem ÚV KSČ.

Číselný přehled o kádrovém pořádku.
Odd.

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Orgán

(společně s ÚV)
ROH
ČSM
ČOS
SÚTVS
SČSP
AV NF
JSČZ
Čs. výbor obránců
míru
SPB
MlO
MŠVU
Předsedníctvo
vlády
SÚP
Min. těž. stroj.
Min. paliva energ.
Min. hut. prům.,
rud. dolů
Min. chem. prom.
Min. všeob. stroj.
Min. lehkého prům.
Min. potravin.
prom.
Min. staveb. prom.
Min. lesů, dřev.
prom.
Min. oracovních sil

PÚV Pol.
Org.
KSČ sekr. sekr.
ÚV
ÚV
KSČ KSČ
404
109 5261
1
175
165
1
31
323
1
23
166
3
3
2
1
16
178
30
99
38
2
20
85
22
126
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92
200
140

-

-

19
180
700
26

-

-

-

-

5
5
4

30
41
57

15
256
99
134

6
8

-

-

-

Orgán

PÚV Pol.
KSČ sekr.

VII.

1)

Org. KV PKV OV POV
sekr. KSČ KSČ KSČ KSČ
ÚV
KSS
- 416 1050
29 426

-

Odd.

-

-

-

-

-

4
5
5
5

33
47
31
32

144
237
249
265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
5

62
25

130
204

-

-

-

-

-

4

14

32

-

-

-

-

-

Min. dopravy
Min. pošt
VIII. SÚP
SÚS
Min. vnitřního
obchodu
Min. zahraničního
obchodu
ÚRD
Min. financí
IX.
Min. zemědělství
X.
Min. vnitra
MNO
MNB
LM
Min. spravedlnosti
Min. stát. kontroly
Min. zdravotnictví
Min. zahraničních
věcí
Kanc. prezidenta
republiky
Úřad předs. vlády
Národní
shromáždění
St. úřad pro věci
církevní
Celkem

7
5
9
5
6

Org.
sekr.
ÚV
K~
KSČ
70
202
16
109
68
105
17
54
8
69

Org. KV PKV OV POV
sekr. KSČ KSČ KSČ KSČ
ÚV
KSS
43
37
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

82

221

-

10
7
6
23
4
6
2
5
3
5
5

10
6
19
39
80
106
27
70
20
76
18

105
67
665
701
240
154
41
96
134
108
53

-

1

11

5
8
3

-

9

-

-

9

-

-

-

-

-

-

49

-

-

-

36
1

8
3

-

-

-

-

-

-

-

35

23

-

-

-

-

-

634 2610 11748

-
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-

-

-

-

-

38 426

Uvedená čísla jsou přibližná
1 Řazení

kádrového pořádku je podle pořadí oddělení ÚV KSČ.

-
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Kádrový pořádek ve stranických orgánech
Ústřední výbor KSČ
Volí předsednictvo ústředního výboru KSČ.
Volí politický sekretariát ústředního výboru KSČ.
Volí organizační sekretariát ústředního výboru KSČ.
Volí tajemníky ústředního výboru KSČ.
Volí komisi stranické kontroly.
Potvrzuje předsednictvo ústředního výboru KSS.
Potvrzuje sekretariát ústředního výboru KSS.

Předsednictvo ÚV KSČ
Potvrzuje tajemníky ústředního výboru KSS.
Navrhuje vedoucí tajemníky krajských výborů KSČ krajské konferenci, případně krajskému výboru.
Potvrzuje předsedy krajských výborů KSČ.
Schvaluje vedoucí oddělení ÚV KSČ.
Schvaluje šéfredaktora Rudého práva.
Schvaluje šéfredaktora Pravdy.
Schvaluje ústřední instruktory.
Schvaluje ředitele Ústřední politické školy KSČ a KSS.
Schvaluje poslance do Národního shromáždění.
Schvaluje poslance do Slovenské národní rady.

Politický sekretariát ÚV KSČ
Potvrzuje
Schvaluje
Schvaluje
Schvaluje

tajemníky krajských výborů KSČ.
redakční radu Rudého práva.
redakční radu Pravdy.
šéfredaktory všech ostatních ústředních
strany.
Schvaluje ředitele Ústavu dějin KSČ.
Schvaluje systemizaci aparátu ÚV KSČ a KSS.

Potvrzuje vedoucí oddělení a vedoucí odborů KV KSČ.
Potvrzuje šéfredaktory krajských stranických časopisů.
Potvrzuje vedoucí tajemníky, předsedy a tajemníky městských
výborů KSČ v krajských městech a vedoucí oddělení
městských
výborů KSČ v Praze, Bratislavě,
Brně
a Ostravě.
Potvrzuje vedoucí tajemníky, předsedy a tajemníky okresních
výborů KSČ.
Potvrzuje všechny politické tajemníky
závodních organizací
KSČ.
Schvaluje vedoucí rubrik a ostatní redaktory Rudého práva.
Schvaluje žáky Ústřední politické školy KSČ a jejich rozmístění.
Schvaluje sbor referentů ústředního výboru KSČ.
Potvrzuje předsedy závodních organizací KSČ na ústředních
úřadech a v nejdůležitějších závodech.
Schvaluje systemizaci aparátu krajských, městských a okresních
výborů KSČ.
Schvaluje systemizaci aparátu Ústřední politické školy, Rudého
práva, ostatních ústředních a krajských stranických
časopisů a všech ústředních a krajských stranických
podniků.
Schvaluje technicko-administrativní
síly ÚV, které pracují na
zvlášť zodpovědných místech.
Ostatní technické a administrativní
síly ÚV KSČ doporučují vedoucí technického
sekretariátu
a hospodářské
správy a tyto
schvaluje příslušný tajemník ÚV KSČ.

Ústřední výbor KSS
časopisů

Volí předsednictvo ústředního výboru.
Volí sekretariát ústředního výboru.
Volí tajemníky ústředního výboru.

Předsednictvo ÚV KSS
Organizační sekretariát ÚV KSČ
Schvaluje vedoucí odborů, referenty a ostatní politické pracovníky ÚV KSČ a Ústřední politické školy, včetně externích pracovníků a Ústavu dějin KSČ.
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Navrhuje

předsednictvu ÚV KSČ vedoucí tajemníky KV KSS,
předsedy KV KSS, předsedy KV KSS, šéfredaktora
Pravdy, poslance do Národního shromáždění a Slovenské národní rady.
27

Navrhuje

Navrhuje

Schvaluje
Schvaluje
Schvaluje
Schvaluje
Schvaluje
Schvaluje

Schvaluje

politickému
sekretariátu
ústředního
výboru KSČ
systemizaci aparátu ústředního výboru KSS, tajemníky KV KSS, šéfredaktory ostatních stranických časopisů na Slovensku.
organizačnímu
sekretariátu
ústředního výboru KSČ
vedoucí oddělení a vedoucí odborů ústředního výboru
KSS, ústřední instruktory
ústředního
výboru KSS,
vedoucí oddělení a vedoucí odborů krajských výborů
KSS, vedoucí tajemníky městských výborů v krajských městech, vedoucího tajemníka, tajemníky a vedoucí oddělení městského výboru v Bratislavě, vedoucí tajemníky OV KSS a tajemníky OV KSS, systemizaci aparátu krajských výborů, městských
výborů
a OV KSS.
disciplinární komisi ÚV KSS.
vedoucí referátů ÚV KSS.
ředitele Ústřední politické školy ústředního výboru
KSS.
učitele a asistenty Ústřední politické školy KSS.
tajemníky ZO KSS důležitých závodů, mimo závodů
všeobecného strojírenství.
systemizaci aparátu Ústřední politické školy KSS,
Pravdy, Uj szó, Výstavby Slovenska, Nového slova
a Rolnické neděle.
sbor referentů ÚV KSS.

Sekretariát ÚV KSS
Navrhuje organizačnímu sekretariátu ÚV KSČ žáky do Ústřední politické školy KSČ.
Schvaluje ostatní politické pracovníky (referenty) a technickoadministrativní síly ÚV KSS.
Schvaluje vedoucí rubrik Pravdy.
Schvaluje systemizaci krajských stranických časopisů.
Schvaluje žáky do ÚPŠ KSS.
Schvaluje rozmístění žáků ÚPŠ KSS.
Schvaluje předsedy ZO KSS na ústředních úřadech a v nejdůležitějších závodech na Slovensku.
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Krajský výbor KSČ
Volí předsednictvo krajského výboru KSČ.
Potvrzuje vedoucího tajemníka a předsedu krajského výboru,
když v období mezi konferencemi dojde ke změně v
těchto funkcích.
Volí tříčlennou disciplinární komisi.
Navrhuje okresní konferenci vedoucího tajemníka okresního výboru.
Schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům k potvrzení:
Systemizaci aparátu krajského, městského a okresního výboru KSČ, krajských stranických časopisů a podniků. Tajemníky, vedoucí oddělení a vedoucí odborů
krajského výboru KSČ. Vedoucího tajemníka, předsedu a tajemníky městského výboru KSČ v krajském
městě a vedoucí oddělení městských
výborů KSČ
v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě. Vedoucí tajemníky a předsedy okresních výborů KSČ. Šéfredaktory
krajských stranických časopisů. Poslance do Národního shromáždění.
Předsednictvo
KV KSČ
Schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům k potvrzení:
Tajemníky okresních výborů KSČ. Vedoucí oddělení·
okresních výborů. Systemizaci pracovníků okresních
výborů KSČ. Politické tajemníky závodních organizací
KSČ. Žáky do Ústřední politické školy strany.
Schvaluje všechny politické, technické a administrativní
pracovníky krajského výboru KSČ, včetně krajské politické
školy, poradny a studovny.
Potvrzuje všechny politické, technické a administrativní
pracovníky městského výboru KSČ v sídle kraje.
Potvrzuje tajemníky městských výborů v okresních městech.
Potvrzuje předsedy velkých závodních organizací KSČ.
Schvaluje redaktory krajských stranických časopisů. Žáky krajské politické školy a jejich rozmístění. Sbor referentů
krajského výboru. Externí učitele krajské politické
školy. Učitele večerních škol. Samostatně studující.
<
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Okresní výbor KSČ
Volí předsednictvo okresního výboru.
Potvrzuje vedoucího tajemníka
a předsedu okresního výboru,
když v období mezi konferencemi
dojde ke změně
v těchto funkcích.
Schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům k potvrzení:
Tajemníky a vedoucí oddělení okresního výboru KSČ.
Systemizaci aparátu okresního výboru KSČ. Tajemníky závodních organizací KSČ. Tajemníky městských
výborů v okresních městech. Žáky do Ústřední a krajské politické školy strany.
Předsednictvo
OV KSČ
Schvaluje a předkládá okresnímu výboru k potvrzení: Všechny
pracovníky aparátu O'V, Učitele večerních škol. Samostatně studující.
Předsednictvo OV KSČ schvaluje:
Předsedy závodních organizací KSČ v důležitých závodech. Předsedy vesnických organizací KSČ, kde je
JZD III. a IV. typu. Instruktory
okresního výboru
KSČ v základních organizacích. Sbor referentů okresního výboru KSČ. Učitele skupin a marx-leninských
kroužků. Spolupracovníky poradny a studovny. Žáky
večerních škol.
Ústřední
lidí.

výbor a předsednictvo

ÚV KSČ schvaluje

celkem 404

Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje 109 lidí.
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 5 261 lidí.
Krajský výbor KSČ schvaluje 416 lidí.
Předsednictvo KV KSČ schvaluje 1 050 lidí.
Okresní výbor KSČ schvaluje 29 lidí.
Předsednictvo OV KSČ schvaluje 426 lidí.
Všechna čísla jsou přibližná, neboj není možno vyčíslit stav
přesně.
Krajské a okresní výbory, jejichž čísla jsou uváděna, jsou
vzata z průměrných okresů.
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Návrh kádrového pořádku
pro Revoluční odborové hnutí
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu Revolučního odborového hnutí (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 1 pracovníka v 1 funkci.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje: '
1. členy představenstva Ústřední rady odborů (60)
2. sekretáře Ústřední rady odboru (7)
3. členy orgánů Světové odborové federace (2)
4. zahraniční delegace (za spolupráce zahr. odd. ÚV KSČ)
5. šéfredaktora »Práce« (1)
6. předsedy ústředních výborů Svazů ROH (21)
7. tajemníky ústředních výborů Svazů ROH (21)
8. vedoucí ústředních svazových škol ROH (21)
9. kádrové pracovníky ústředních výborů Svazů (21)
10. vedoucí organizačních odd. ústředních výborů Svazů (21.)
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 175 prac. v 10 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy Ústřední rady odborů a její náhradníky (120)
2. vedoucí oddělení ÚRO (6): a) organizačního, b) kulturně.
propagačního, c) kádrového, d) mezd a práce, e) národního pojištění, f) rekreace
3. vedoucí tajemníky krajských odborových rad (19)
4. předsedy krajských odborových rad (19)
5. vedoucího ústřední školy ROH (1)
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 165 prac. v 5 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Československý svaz mlá~eže
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu ÚV ČSM
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 1 pracovníka v 1 funkci.
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B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
členy předsednictva ústředního výboru ČSM (jsou členy
ÚV ČSM) (20)
2. tajemníky ÚV ČSM (jsou členy ÚV ČSM) (4)
3. pracovníky ČSM v zahraničí, Členy ČSM ve Světové federaci demokratické mládeže, v Mezinárodním svazu studentstva aj. (2)
4. šéfredaktory ústředního mládežnického tisku (4)
5. zahraniční delegace
6. předsedu Svazu čs. studentstva (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 31 pracovníka v 6 funkCích.·
.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:

1.

C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1. členy ÚV ČSM (s náhradníky) (138)
2. členy ÚV ČSM pro Slovensko (90)
3. předsedy KV ČSM (19)
4. vedoucí tajemníky MV ČSM (19)
5. vedoucí oddělení aparátu ÚV ČSM (12)
6. ředitele Ústřední školy ČSM (1)
7. členy Ústřední pionýrské rady (26)
8. vedoucí ústředních škol ČSM (3)
9. stálé učitele ústředních škol ČSM (7)
10. vedoucího Stavby mladých budovatelů socialismu (1)
11. ředitele Ústředního pionýrského domu (1)
12. tajemníky MV ČSM Praha, Brno, Ostrava, Bratislava (4)
13. tajemníky Svazu čs. studentstva (2)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 323 pracovníky ve 13 funkcích.

1. ústředního tajemníka (1)
2. členy předsednictva ústředního výboru (22)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 23 pracovníků ve 2 funkcích.

I

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy a náhradníky ústředního výboru (116)
2. předsedu ústřední revizní komise (1)
3. členy ústřední revizní komise (6)
4. členy sekretariátu ústředního výboru (4)
5. ředitele Tyršova ústavu pro tělesnou výchovu a sport (1)
6. starosty krajských výborů (19)
7. vedoucí tajemníky krajských výborů (19)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 166 pracovníků v 7 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.

předsedu Státního úřadu pro tělesnou výchovu
a sport (1)
2. náměstka předsedy Státního úřadu pro tělesnou výchovu
a sport (1)
3. pověřence vedoucího SÚTVS na Slovensku (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 3 pracovníky ve
3 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
Návrh kádrového pořádku
pro Československou obec sokolskou
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.

starostu

Předsednictvo
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(1)
ÚV KSČ schvaluje 1 pracovníka v 1 funkci.

1.

tajemníka předsedy Státního úřadu pro tělesnou výchovu
a sport (1)
2. vedoucího kádrového odboru (1)
3. vedoucího mezinárodního oddělení (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 3 pracovníky
ve 3 funkcích.
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C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucího tělovýchovného a sportovního odboru (1)
2. vedoucího správního a hospodář.ského odboru (1)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 2 pracovníky ve 2 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Svaz československo-sovětského
přátelství
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu SČSP (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 1 pracovníka v 1 funkci.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy předsednictva ústředního výboru (15)
2. ústředního tajemníka (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje 16 pracovníků ve
2 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy a náhradníky ústředního výboru (121)
2. členy sekretariátu ústředního výboru (19)
3. předsedy krajských výborů (19)
4. tajemníky krajských výborů (19)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 178 pracovníků
ve 4 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro akční výbor Národní fronty
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu ústředního akčního výboru Národní fronty (1)
2. místopředsedy ústředního akčního výboru Národní
fronty (3)
3. generálního tajemníka ústředního akčního výboru NF (1)
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4. členy předsednictva ústředního akčního výboru NF (25)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 30 pracovníků ve
4 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy a náhradníky ústředního akčního výboru Národní
fronty (97)
2. náměstka
generálního
tajemníka
ústředního
akčního
výboru NF (1)
3. vedoucího tajemníka Slovenského akčního výboru NF (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 99 pracovníků ve 3 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedy krajských akčních výborů Národní fronty (19)
2. vedoucí tajemníky krajských akčních výborů Národní
fronty (19)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 38 pracovníků ve 2 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Jednotný svaz českých zemědělců
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu ústředního výboru JSČZ (1)
2. předsedu ústředního výboru JZSR (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 2 pracovníky
2 funkcích.

ve

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. generálního tajemníka JSČZ (1)
2. generálního tajemníka JZSR (1)
3. členy předsednictva ústředního výboru JSČZ (10)
4. členy předsednictva ústředního výboru JZSR (18)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 20 pracovníků ve 4 funkcích.
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C) Organizační sekretariát ústředního výboru KSČ
schvaluje:
1. ostatní členy ústředního výboru JSČZ (34)
2. ostatní členy ústředního výboru JZSR (12)
3. vedoucího kádrového oddělení (1)
4. předsedy krajských výborů JSČZ a JZSR (19)
5. vedoucí tajemníky krajských výborů JSČZ a JZSR (19)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 85 pracovníků v 5 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Československý výbor obránců míru
A) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu (1)
2. členy předsednictva ústředního výboru (21)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 22 pracovníků ve 2 funkcích.
B) Organizační sekretariát ústředního výboru KSČ
schvaluje:
1. členy a náhradníky ústředního výboru (124)
2. vedoucího tajemníka (1)
3. tajemníka pro mezinárodní styky (1)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 126 pracovníků ve 3 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Svaz protifašistických bojovníků
A) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu (1)
2. členy předsednictva ústředního výboru (18)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 19 pracovníků ve 2 funkcích.
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B) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. členy a náhradníky ústředního výboru (86)
2. předsedu ústřední revizní komise (1)
3. tajemníky, odpovídající za jednotlivá oddělení ÚV (5)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 92 pracovníků ve 3 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo informací a osvěty
(tisk, rozhlas, vydavatelská činnost)
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra informací a osvěty (1)
2. povereníka pro informace a osvětu (1)
3. náměstky ministra informací a osvěty (3)
4. generálního ředitele Čs. rozhlasu (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 6 pracovníků
4 funkcích.

ve

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. přednostu sekretariátu ministra (1)
2. přednosty (6)
a) I. odboru pro věci kulturně-osvětové, b) II. odboru pro
věci tiskové, c) III. odboru pro věci publikační, d) IV.
odboru pro kulturní styky se zahraničím, e) V. odboru
pro věci hospodářsko-administrativní,
f) VI. odboru pro
věci kádrové
3. náměstka
hlavní správy pro vydavatelství,
tiskárny
a rozšiřování knih (1)
4. náměstka ředitele hlavní správy pro vydavatelství (1)
5. předsednictvo ústřední ediční rady
6. generálního ředitele Čs. tiskové kanceláře (1)
7. oblastního ředitele ČTK v Bratislavě (1)
8. vedoucího politického sekretariátu ČTK
9. šéfredaktory
domácího a zahraničního
zpravodajství
a šéfredaktora zahraniční článkové služby ČTK
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10.
11.

zahraniční korespondenty ČTK
šéfredaktory
a) všech mimostranických
deníků, b) Tvorby, Lidových
novin (Kulturní neděle), Květů, Aufbau und Frieden,
c) filmového týdeníku
12. předsednictvo a ústřední výbor československého
Svazu
novinářů
13. předsedu disciplinární komise Svazu novinářů
14. programového ředitele Čs. rozhlasu
15. oblastního ředitele Čs. rozhlasu na Slovensku
16. technického ředitele Čs. rozhlasu
17. vedoucího politického zpravodajství Čs. rozhlasu
18. vedoucího a šéfredaktora zahraničního vysílání
19. vedoucího výstavby a branných zařízení Čs. rozhlasu
20. vedoucího kádrového odboru Čs. rozhlasu
21. čs. zástupce v OIR (mezinárodní rozhlasové organizaci)
22. generálního sekretáře OIR
23. generálního ředitele Čs. státního filmu
24. předsedu a členy filmové rady
26-27. předsedu a členy kolektivního vedení dramaturgie
uměleckých filmů
28. ředitele populárně vědeckého a naučného filmu
29. vedoucího dokumentárního filmu (1)
30. ředitele rozdělovny Čs. státního filmu (1)
31-32. předsedu a členy výboru Čs. společnosti pro styky se
zahraničím (VOKS)
33. generálního ředitele Gramofonových závodů (1)
34-35. předsedu a členy osvětového poradního sbo-ru
36. předsednictvo Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí
37. vedoucího tajemníka Společnosti pro šíření politických
a vědeckých znalostí.
Politický sekretariát
ústředního
výboru KSČ schvaluje asi
170-180 pracovníků ve 37 funkcích. Zásadně schvaluje politický sekretariát
všechny osoby, vysílané do zahraničí ať jako
kulturní atašé, nebo korespondenty tisku, rozhlasu nebo v jiné
funkci.
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C) Organizační

1.

2.
3.
4.
5-6.
7.
8-9.
10.
11.
12.
13-14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
přednosty oddělení (13)
a) státně propagačního, b) péče o tisk a novináře, c) organizace tisku, d) péče o zahraniční novináře, e) pro všeobecné kulturní styky se zahraničím, f) pro styk s SSSR,
g) pro styk s lidovými demokraciemi, h) pro styk se spřátelenými státy a národy Východu, i) pro styk s ostatními
státy, j) plánování, k) kádrového, I) učebního, m) revizního a kontrolního
tajemníky ministra
bezpečnostního referenta ministerstva
předsedu ZO KSČ na ministerstvu a v rozhlase
vedoucího a žáky ústředních
dělnických škol ministerstva, rozhlasu a filmu
podnikové ředitele tiskáren
ředitele a šéfredaktory vydavatelství
kádrového vedoucího ČTK
vedoucího revizního oddělení ČTK
vedoucí sekcí v politickém sekretariátu ČTK (2)
a) domácí, b) zahraniční
zástupce šéfredaktorů a vedoucích politických sekretariátů v redakcích denních listů
vedoucí redaktory týdeníků (15)
a) Svět práce, b) Učitelské
noviny, c) Hlas revoluce,
d) Sokolské noviny, e) Čs. svět, f) Předvoj, g) Pionýrské
noviny, h) Svět sovětů, ch) Slovenka, i) Vlasta-Beseda,
j) Ruch, k) Náš rozhlas, I) Svět v obrazech, m) Pondělník,
n) Dikobraz
správního ředitele Čs. rozhlasu (1)
vedoucího Výzkumného ústavu Čs. rozhlasu (1)
vedoucí rubrik zahraničního vysílání (2)
a) vnitropolitické, b) zahraničně politické
vedoucí zahraničních sekcí vysílání
vedoucího politického sekretariátu Čs. rozhlasu (1)
ředitele stanic (8)
a) Ostrava, b) Brno, c) Plzeň, d) České Budějovice, e) Liberec, f) Hradec Králové, g) Košice, h) Ústí n. Labem
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22.
23.

bezpečnostního referenta Čs. rozhlasu (1)
ústřední ředitele Čs. státního filmu (2)
a) techniky a výzkumu, b) správního
24. ředitele správy kin (1)
25. vedoucího kádrového oddělení Čs. státního filmu (1)
26-27. předsedu a tajemníka stranické organizace Čs. státního
filmu (2)
28-29. předsedu a členy rady dokumentárního filmu
30. ředitele (6)
a) Státního lidovýchovného ústavu, b) Ústředí lidové tvořivosti, c) Hudební a artistické ústředny, d) Čs. cirkusů,
varieté a lunaparků; e) Knihy n.p., f) Tvaru
31. tajemníky
sekcí ve Společnosti pro šíření politických
a vědeckých poznatků
32. odpovědného redaktora časopisu »Věda a život« (1)
Celkem schvaluje' organizační sekretariát
ÚV KSČ asi 200
pracovníků ve 32 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo školství, věd a umění
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra školství, věd a umění (1)
2. povereníka školství, věd a umění (1)
3. náměstky ministra školství věd a umění (3)
4. předsedu Akademie věd ČSR (1)
5. tajemníka Akademie věd ČSR (1)
6. předsedu Státního výboru pro vysoké školy (1)
Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje celkem osm pracovníků
v 6 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. Přednosty odborů (8)
a) národních a stř. škol, b) škol III. stupně, c) mimoškolní výchovy, d) vysokých škol a vědy, e) umění, f) kádrového, g) plánovacího, h) všeobecného a hospodářského
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

přednostu sekretariátu ministerstva (1)
ředitele Výzkumného ústavu pedagogického (1)
ředitele Státního nakladatelství učebnic (1)
generálního tajemníka Státního výboru pro vysoké školy
členy Státního výboru pro vysoké školy
členy předsednictva Státního výboru pro vysoké školy
rektory a prorektory vysokých škol
děkany a proděkany vysokých škol
profesory vysokých škol
profesory a docenty vyučování marxismu-leninismu
na
vysokých školách
12. vedoucí kateder základů marxismu-leninismu,
dialektického a historického materialismu a politické ekonomie
13. členy Akademie věd ČSR
14. členy předsednictva Akademie věd ČSR
15. předsedu a generálního tajemníka Československo-sovětského institutu
16. členy předsednictva Československo-sovětského
institutu
17. ředitele Národního muzea v Praze
18. předsedu a členy divadelní a dramaturgické rady
19. uměleckého ředitele Národního divadla v Praze
20. ředitele Národní galerie
21. uměleckého šéfa České filharmonie
22. předsedy a generální tajemníky
a) Svazu čs. výtvarných umělců, b) Svazu spisovatelů,
c) Svazu skladatelů
Politický sekretariát
schvaluje celkem asi 700 pracovníků ve
22 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. osobní tajemníky ministra školství, věd a umění (1)
2. bezpečnostního referenta MŠVU (1)
3. přednostu kontrolního oddělení MŠVU (1)
4. vedoucího civilní obrany MŠ'vU (1)
5. vedoucího Ústřední dělnické školy MŠVU (1)
6. vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly (1)
7. ústřední školní inspektory
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8.

předsedu hlavního výboru závodní organizace KSČ na
MŠVU
9. tajemníky rektorátů vysokých škol
10. kádrové referenty rektorátů vysokých škol
11. vedoucí oddělení dálkového studia
12. vedoucí katedry na VŠPHV (10)
a) historie, b) filozofie, c) státu a práva, d) mezinárodní
politiky, e) politické ekonomie, f) plánování, g) financí,
h) zahraničního obchodu, i) českého a slovenského jazyka
a literatury, j ) jazyků
13. ředitele ústavů (7)
a) Slovanského, b) Orientálního, c) Státního archeologického, d) pro jazyk český, e) pro českou literaturu, f) Státního historického, g) Státního geofyzikálního
14. ředitele Státní hvězdárny ČSR (1)
15. Státní sbírky mapové (1)
16. předsedy a.tajemníky sekcí Čs.-sovětského institutu
17. ředitele poboček Československo-sovětského institutu
18. ředitele Technického muzea v Praze
19. ředitele knihoven (2)
a) Národní a univerzitní v Praze, b) vysokých škol technických v Praze
20. ředitele státních divadel (2)
a) v Brně, b) v Ostravě
21-22. volené tajemníky a členy ÚV
a) Svazu čs. výtvarných umělců, b) Svazu spisovatelů,
c) Svazu skladatelů
23. předsedy organizací KSČ v uměleckých svazech
Organizační sekretariát schvaluje celkem asi 140 pracovníků
ve 22 funkcích.

Státní úřad plánovací:
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. ředitele Čs. ústavu pro technickou a hospodářskou dokumentaci (1)
2-3. ředitele a jejich zástupce ústředních ústavů (7)
a) matematického,
b) fyzikálního, c) chemického, d) polarografického, e) biologického, f) geologického, g) astronomického
4. ředitele poboček ústředních ústavů (3)
a) biologického v Bratislavě, b) geologického v Bratislavě
a Brně, c) astronomického v Tatranské Lomnici
5. ředitele observatoří (2)
a) v Ondřejově, b) na Skalnatém Plese
6. ředitele významných výzk. stanic, které budou zřízeny
7. ředitele důležitých výzkumných ústavů, které budou
zřízeny
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem asi 15
pracovníků v 7 funkcích.
Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo těžkého strojírenství
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (4)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků ve 2 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu
(12): a) plánovacího,
b) technického, c) výrobního, d) kádrového, e) finančního,
f) hospodářského, g) investičního, h) zásobovacího, i) odbytového, j) práce a mezd, k) vnitřní správy, l) oblastní
správy na Slovensku
2. ředitele hl. správy (6): a) I. elektrotechnika, b) II. energetické a chemické zařízení, c) III. zařízení dolů a hutí,
d) IV. obráběcí stroje, e) V. zemědělské stavební stroje,
f) VI. různé kovové zboží

Předsednictvo vlády:
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1-3. předsedu, tajemníka a členy vládní komise pro státní
ceny.
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 26 pracovníků
ve 3 funkcích.
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l

3.

hlavní inženýry hlavní správy (6): a) I. elektrotechnika,
b) II. energetické
a chemické zařízení, c) III. zařízení
dolů a hutí, d) IV. obráběcí stroje, e) V. zemědělské stroje, f) VI. různé kovové zboží
4. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
5. vedoucího oddělení BH na ministerstvu (1)
6. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
7. podnikového ředitele Škodových závodů n. p. Plzeň (1)
8. hlavního inženýra Škodových závodů n. p. Plzeň (1)
9. vedoucího kádrového odboru Škodových závodů n. p.
Plzeň (1)
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje
30 pracovníků
v 9 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. tajemníky ministra (2): a) osobního, b) tiskového
3. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (4)
4. vedoucí oddělení na ministerstvu (14):
a) kontroly, b) technické kontroly, c) technic. výzkumu
a rozvoje, d) výzkumu a rozvoje výrobků, e) plánování,
f) statistiky, g) plánování nákladů, h) metodiky plánování, i) styku se zahraničím, j ) legislativy, k) exportu, 1) výběru a rozrnístování kádrů, m) výchovy a školení kádrů,
n) kádrové evidence
5. referenta pro pasové záležitosti (1)
6. vedoucí výzkumných ústavů a jiných institucí (5)
7. vedoucí odborů hlavní správy I-VI:
a) plánovacího (6), b) technického (6), c) finančního (6),
d) hospodářského
(6), e) investičního (6), f) zásobování
a odbytu (6)
8. vedoucího kádrového oddělení hlavní správy I-VI (6)
9. tajemníky ředitelů hlavní správy I-VI (6)
10. politické vedení ÚDŠ
11. žáky ÚDŠ
12. stipendisty do SSSR
13. experty do zahraničí

14.

<
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15.

Podniky spadající pod ministerstvo těžkého strojírenství:
podnikové ředitele
Hlavní správa I - elektrotechnika (10):
a) ČKD Stalingrad, b) MEZ Vsetín, c) MEZ Postřelmov, d) MEZ vývoj Brno, e) MEZ Krompachy, f) MEZ
Bratislava, g) Kablo Kladno, h) Kablo Děčín, i) Kablo
Bratislava, j ) Křižík Praha-Smích ov
Hlavní správa II - energetická a chemická zařízení (10):
a) Škodovy závody Hradec Králové, b) První brněnská
strojírna,
c) Královopolská
strojírna
Brno, d) ČKD
Blansko, e) Janka Milevsko, f) Severočeská armaturka, g) Modřanské strojírny, h) Moravskoslezská armaturka, i) ČKD Dukla, j ) Slatina Brno
Hlavní správa III - zařízení dolů a hutí (4):
a) ČKD Slaný, b) Ždárské strojírny Ždár, c) VagonkaTatra Smíchov, d) Slovácké strojírny Uherský Brod
Hlavní správa IV - obráběcí stroje (9):
a) Zbrojovka Brno, b) Závody přesného strojírenství
Líšeň, c) TaS Hostivař, d) TaS Čelakovice, e) TaS
Kuřim, f) TaS Holoubkov, g) ZPS Gottwaldov, h) SBŠ
Brno, i) Karborundum Benátky
Hlavní správa V - zemědělské a stavební stroje (6):
a) Agrostroj Jičín, b) Agrostroj Brandýs nad Labem,
c) Agrostroj Roudnice, d) Agrostroj Prostějov, e) Sigma
Pumpy Lutín, f) Stavostroj Nové Město nad Metují
Hlavní správa VI - různé kovové zboží (2):
a) Státní mincovna Kremnica, b) Koh-i-noor Praha
hlavní inženýry
Hlavní správa I - elektrotechnika (1):
a) ČKD Stalingrad
Hlavní správa 11- energ. a chemické zařízení (4):
a) Škodovy závody Hradec Králové, b) První brněnská
strojírna,
c) Královopolská
strojírna
Brno, d) ČKD
Blansko
Hlavní správa III - zařízení dolů a hutí (1):
a) ČKD Slaný
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Hlavní správa IV - obráběcí stroje (2):
a) Zbrojovka Brno, b) Závody přes. strojírenství Líšeň
Hlavní správa V. zemědělské a stavební stroje (2):
a) Agrostroj Jičín, b) Agrostroj Brandýs n. L.
16. vedoucí kádrového odboru
Hlavní správa I - elektrotechnika (1):
a) ČKD Stalingrad
Hlavní správa II - energetická a chemická zařízení (2):
a) Škodovy závody Hradec Králové, b) První brněnská
strojírna
Hlavní správa III - zařízení dolů a hutí (1):
a) ČKD Slaný
Hlavní správa IV - obráběcí stroje (1):
a) Zbrojovka Brno
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 256 pracovníků
v 16 funkcích.

Návrh kádrového
pořádku
pro ministerstvo
paliva energetiky
A) Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (4)
Předsednictvo ústředního výboru KSČ schvaluje
ků ve 2 funkcích.

5 pracovní-

B) Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu
(10): a) plánovacího,
b) technického, c) kádrového, d) finančního, e) hospodářského, f) investičního, g) odboru práce a mezd (paliv) na
ministerstvu,
h) odboru práce a mezd (energetika)
na
ministerstvu, i) oblastní správy ministerstva na Slovensku, j ) odboru vnitřní správy
2. ředitele hlavních správ (6): a) I. geologický průzkum,
b) II. výstavba uhelného průmyslu,
c) III. elektřina,
d) IV. plyn, e) V. odbyt, f) VI. zásobování
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3.

vedoucí odborů (5): a) černé uhlí, b) hnědé uhlí, c) úpraven, briketáren a koksoven, d) báňské inspekce, e) nafty
a plynu
4. náměstky ředitelů hlavních správ (4): a) I. geologický
průzkum, b) II. výstavba uhelného průmyslu, c) V. odbyt,
d) VI. zásobování
5. hlavní inženýry hlavních správ (2): a) III. elektřina,
b) IV. plyn
6. hlavní inženýry pro odbory (3): a) černé uhlí, b) hnědé
uhlí, c) nafta a plyn
7. zástupce vedoucích odborů (2): a) úpravny, briketárny
a koksovny, b) báňská inspekce
8. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
9. vedoucího oddělení BH na ministerstvu (1)
10. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
11. ředitele důlních kombinátů (2)
12. hlavní inženýry důlních kombinátů (2)
13. vedoucí kádrových odborů důlních kombinátů (2)
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 41 pracovníků ve
13 funkcích.
C) Organizační
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. vedoucího sekretariátu ministra (1)
3. zástupce vedoucího sekretariátu ministra (1)
4. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (4)
5. vedoucí oddělení na ministerstvu (18)
a) oddělení kontrola ministra, b) metoda práce, c) bezpečnost práce, d) mechanizace,
e) důlní měřič a geolog,
f) průzkum a tech. rozvoj, g) normování práce a zlepšovací návrhy, h) plán výroby, i) vlastní náklady a ceny,
j) doprava, k) arbitráž, I) státní rezervy, m) statistika,
n) styk se zahraničím, o) revize, p) výběr a rozmístování
kádrů, r) výchova a školení kádrů, s) kádrová evidence
6. vedoucí skupin na hlavních správách (3)
a) investiční III. elektřina, b) hospodářské III. elektřina,
c) hospodářskofinanční IV. plyn
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

referenta pro pasové záležitosti (1)
vedoucí oddělení hlavních správa odborů
a) kádrového (7): I. geologický průzkum, II. výstavba
uhelného průmyslu, III. elektřina, IV. plyn, odboru černé
uhlí, odboru hnědé uhlí, odboru nafta a plyn,
b) investiční inspekce (3): II. výstavba uhel. průmyslu,
odboru černé uhlí (Ostrava), odboru hnědé uhlí (Most),
c) rozbor na odboru nafty a plynu (1),
d) těžba na odboru nafty a plynu (1),
e) vrtba na odboru nafty a plynu (1)
vedoucí odborů na hlavních správách
HS III. elektřina
(6): a) plánovacího,
b) technického,
c) výrobního, d) finančního, e) hospodářského, f) investičního;
HS IV. plyn (6): a) plánovacího, b) technického,
c) výrobního, d) finančního, e) hospodářského, f) investičního
dispečery hlavních správ (2)
a) III. elektřina, b) IV. plyn
politické vedoucí a žáky ÚDŠ
stipendisty do SSSR
experty do zahraničí
Podniky spadající pod min. paliva energetiky:
podnikové ředitele: Důlní kombinát Ostrava (6)
a) Karviná, b) Ostrava - jih, c) Ostrava - sever, d) Orlová, e) koksovna, f) prádla a briketárny;
Důlní kombinát Most (6): a) Chomutov, b) Most, c) Litvínov - Most, d) Bílina, e) Duchcov, f) Teplice
a) Středočeské uhelné doly n. p. Kladno (1)
b) Handlovské uhelné baně n. p. Handlová (1)
c) Hnědouhelné doly a briketárny n. p. Sokolov (1)
d) Západočeské uhelné doly n. p. Plzeň (1)
e) Východočeské uhelné doly n. p. Trutnov (1)
f) Důlní stavby n. p. Ostrava (1)
g) Báňské projekty n. p. Praha (1)
h) VÚ bezpečnosti dolů n.p. Ostrava-Radvanice
(1)
i) Čsl. naftové závody n. p. Hodonín (1)
j) Energostav n. p. (1)

k) Energoprojekt n. p. (1)
I) všechny ostatní ředitele národních podniků v rámci
působnosti ministerstva paliva energetiky (16)
15. hlavního inženýra (1)
16. vedoucího kádrového odboru (1)
17. ředitele (2): a) Geologického ústavu, b) Výzk. ústavu
Organizační
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 99 pracovníků
v 17 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo hutního průmyslu
a rudných dolů
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje čtyři pracovníky ve 2 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. Vedoucí odborů na ministerstvu (9)
a) plánovacího, b) technického, c) kádrového, d) finančního, e) hospodářského,
f) investičního, g) práce a mezd,
h) oblastní správy ministerstva
na Slovensku, i) vnitřní
správy na ministerstvu
2. ředitele hlavních správ (10)
a) I. železnorudných dolů, b) II. hutí, c) III. speciál. ocelí
a ferroslitin,
d) IV. druhovýroby, e) V. barevných kovů
(těžba), f) VI. barevných kovů (zpracování), g) VII. geologického průzkumu, h) VIII. zásobování, i) IX. odbytu,
j) X. šrot
3. hlavní inženýry HS (7)
a) I. železnorudných
dolů, b) II. hutí, c) III. spec. ocelí
a ferroslitin,
d) IV. druhovýroby,
e) V. barevných kovů
(těžba), f) VI. barevných kovů (zpracování), g) VII. geologického průzkumu
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4.

náměstky ředitelů hlavních správ (3)
a) zásobování, b) odbytu, c) šrotu
5. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
6. vedoucího oddělení BH na ministerstvu (1)
7. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
8. vedoucího Hutní projekční kanceláře (1)
Podniky spadající pod ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů:
9. podnikové ředitele (11):
a) Vítkovické železárny, b) Hutní kombinát Košice, c) Nové hutě Klementa Gottwalda Kunčice, d) Spojené ocelárny n. p. Kladno, e) Železárny V. M. Molotova, Třinec,
f) Středočeské
rudné doly, Příbram,
g) Západočeské
rudné doly, Dubí u Teplic, h) Rudné baně n. p., Banská
Bystrica, i) Manganokyzové závody, Chvaletice, j ) Gemerské železnorudné baně n. p., Rožňava, k) Spišské železnorudné baně n. p., Spišská Nová Ves
10. hlavní inženýry (5):
a) Vítkovické železárny, b) Hutní kombinát Košice, c) Nové hutě Klementa Gottwalda Kunčice, d) Spojené ocelárny n. p. Kladno, e) Železárny V. M. Molotova, Třinec
11.. vedoucí kádrových odborů (5):
a) Vítkovické železárny, b) Hutní kombinát Košice, c) Nové hutě Klementa Gottwalda Kunčice, d) Spojené ocelárny n. p. Kladno, e) Železárny V. M. Molotova, Třinec
12. vedoucí výstavby (2):
a) Hutní kombinát Košice, b) Nové hutě Klementa Gottwalda Kunčice
13. vedoucího výroby (1):
Poldi, Spojené ocelárny Kladno
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 57 pracovníků ve
13 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. vedoucího sekretariátu ministra (1)
3. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (3)
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4.

vedoucí oddělení na ministerstvu
(10): a) kontrolní,
b) plánování, c) výzkum a techn. rozvoj, d) vlastní náklad, e) statistika,
f) styk se zahraničím,
g) technické
oddělení, h) výběr a rozmísťování
kádrů, i) výchova
a školení kádrů, j ) kádrová evidence
5. referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu (1)
6. vedoucí výzkumných ústavů na ministerstvu (5)
7. ved. oddělení HS: a) plánování HS I-X (10), b) geologický
průzkum HS VII (1), c) podnik.-hospodář. HS II-III (2),
d) výrobní odd. HS I, II, III, V (4), e) technické HS I, II,
V, VI (4), f) kádr. HS I-X (10), g) výstavba HS II, VI (2),
h) speciálních zakázek HS odbyt (1)
Hutní projekční kancelář:
8. zástupce vedoucího (1)
9. vedoucího kádrového oddělení (1)
10. bezpečnostního referenta (1)
11. generální projektanty (7)
12. politické vedoucí
13. žáky ÚDŠ
14. stipendisty do SSSR
15. experty do zahraničí
Podniky spadající pod ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů:
16. podnikové ředitele
a) Manganorudné baně n. p. Šváb ovce (1), b) Železnorudné doly n. p. Nučice (1), c) Tuhové doly n. p. Netolice (1),
d) Slovenské magnezitové závody n. p. Lovinobaňa (1),
e) Válcovny trub KG n. p. Chomutov (1), f) Královodvorské železárny n. p. Králův Dvůr (1), g) Hrudkovny n. p.
Praha (1), h) Železárny Stalingrad
n. p. Lískovec (1),
i) Moravskéželezárny
n. p. Olomouc (1), j) Geologický
průzkum n. p. (5)
17. ředitele
a) výzkumných ústavů (7), b) všechny ostatní ředitele
národních podniků v rámci působnosti ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů (48)
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 134 prac. v 17 funkcích.
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Návrb kádrového pořádku
pro ministerstvo chemického průmyslu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (3)
Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje 4 pracovníky

ve 2 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu
(11)
a) plánovacího, b) technického,
c) kádrového,
d) finančního, e) hospodářského,
f) investičního,
g) zásobovacího,
h) odboru práce a mezd, i) odboru pro zvláštní
úkoly,
j) odboru vnitřní správy, k) oblastní správy na Slovensku
2. ředitele hlavních správ (8)
a) I. zvláštní
výroby, b) II. paliv, c) III. anorganiky,
d) IV. organiky,
e) V. gumy, f) VI. umělých
vláken,
g) VII. všeobecné chemie, h) VIII. odbytu
3. hlavní inženýry hlavních správ (7)
a) I. zvláštní
výroby, b) II. paliv, c) III. anorganiky,
d) IV. organiky,
e) V. gumy, f) VI. umělých
vláken,
g) VII. všeobecné chemie
4. hlavního mechanika
a energetika na ministerstvu
(1)
5. vedoucího oddělení branného hosp. na ministerstvu
(1)
6. referenta
civilní obrany na ministerstvu
(1)
7. náměstka
všeob. záležitostí hl. správy zvl. výroby (1)
Podniky spadající pod ministerstvo
chemického
průmyslu:
8. podnikové ředitele (3)
a) Synthesia
Semtín n. p., b) Stalinovy
závody n. p.,
c) Synthetický kaučuk n. p.
Polit. sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 33 prac. v 8 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního
referenta na ministerstvu
(1)
2. vedoucího sekretariátu
ministra (1)
3. vedoucí sekretariátů
náměstků ministra (3)
52

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10
11.
12.
18.
14.
15.

vedoucí oddělení na ministerstvu
(19)
a) kontroly, b) mobilního plánu, c) operativního
plánu,
d) perspektivního
plánu, e) nákladů a cen, f) plánu zvl.
výroby, g) technologie, h) technicko-ekonomického,
i) výzkumných ústavů, j) plánu investic, k) kontroly projektů,
1) kontroly
výstavby,
m) statistiky,
n) státní
rezervy,
o) styku se zahraničím,
p) pro Stalinovy závody, r) výběr
a rozrnísjování kádrů, t) kádrové evidence
referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu
(1)
vedoucí odborů, kádrových oddělení a hlavních mechaniků a energetiků na hlavních správách
a) plánovacího
odboru (7): I. zvláštní výroby, II. paliv,
III. anorganické
chemie, IV. organické chemie, V. gumy,
VI. umělých vláken, VII. všeob. chemie; b) technického
odboru (7): I. zvláštní výroby, II. paliv, III. anorganické
chemie, IV. organ. chemie, V. gumy, VI. umělých vláken,
VII. všeob. chemie; c) výrobního odboru (1): I. zvl. výroby; d) odboru výstavby (7): I. zvláštní výroby, II. paliv,
III. anorganické
chemie, IV. organické chemie, V. gumy,
VI. umělých vláken, VII. všeob. chemie; e) kádrového oddělení (8): I. zvláštní výroby, II. paliv, III. anorganické
chemie, V. gumy, VI. umělých vláken, VII. všeob. chemie,
VIII. odbytu; f) hl. mechaniky a energetiky (7): I. zvláštní
výroby, II. paliv, III. anorg. chemie, V. gumy, VI. umělých vláken, VII. všeobecné chemie
náměstky ředitele HS (2)
a) odbytu pro komerční správy, b) pro sklady
vedoucí oddělení HS zvláštní výroby (3)
a) finančního, b) kontroly, c) práce a mezd
osobního tajemníka ředitele hlavní správy zvláštní výroby (1)
inspektory výroby hlavní správy zvláštní výroby (2)
vedoucího oddělení export-import HS odbytu (1)
politické vedoucí
žáky ÚDŠ
stipendisty do SSSR
experty do zahraničí
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16.
17.
18.
19.
20.

2l.
22.
23.

24.

Podniky spadající pod min. chemického průmyslu:
Hlavní správa I. zvláštní výroby
Synthesia Semtín n. p.
náměstka podnikového ředitele (1)
bezpečnostního referenta (1)
vedoucí odborů (2)
a) plánovacího, b) technického
vedoucího výbušnářských výroben (1)
hlavního mechanika a energetika (1)
vedoucího výstavby (1)
hlavní inženýry (3): a) Synthesia Semtín n. p., b) Stalinovy závody, c) Synthetický kaučuk n. p.
vedoucí kádrových odborů (3):
a) Synthesia
Semtín n. p., b) Stalinovy závody n. p.,
c) Synthetický kaučuk n. p.
podnikové ředitele
Hlavní správa II. paliv (5):
a) Rafinerie minerálních olejů n. p. Kolín, b) Rafinerie
minerálních olejů n. p. Pardubice, c) Rafinerie minerálních olejů n. p. Ostrava, d) Slovnaft n. p. Bratislava, e) Benzinol n. p. Praha
Hlavní správa III. anorganické chemie (7):
a) Chemické závody n. p. Sokolovo, b) Továrna na
stroj. hnojiva n. p. Lovosice, c) Továrna na sodu n. p.
Neštěmice, d) Dusíkárny n. p. Ostrava, e) Hrušovské
chemické závody n. p. Ostrava, f) Závod Juraje Dimitrova n. p. Bratislava, g) Technoplyn n. p. Praha
Hlavní správa IV. organické chemie (7):
a) Spolek pro chemickou a hutní výrobu n. p. Ústí nad
Labem, b) Východočeské chemické závody n. p. Rybitví, c) Urxovy závody n. p. Ostrava, d) Novácké chem.
závody n. p. Žilina, f) Plastimat n. p. Jablonec n. N.,
g) Technoplast n. p. Chropyně
Hlavní správa V. gumy (4):
a) Matador n. p. Bratislava, b) Rubena n. p. Náchod,
c) Mitas n. p. Praha, d) Nový národní podnik v Gottwaldově
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Hlavní správa VI. umělých vláken (4):
a) Spolana n. p. Neratovice, b) Silon n. p. Planá nad
Lužnicí, c) Chemosvit nár. pod. Tatry, d) Závod Mieru
n. p. Bratislava
Hlavní správa VII. všeobecné chemie (2):
a) Spofa n. p. Praha, b) Spojené továrny na barvy
a laky n. p. Praha
výzkumné ústavy (1): a) Chemoprojekt n. p.
25. ředitele výzkumných ústavů (5)
a) plastických hmot Pardubice, b) pro farmacii a biochemii Praha, c) těžké organické chemie Nováky, d) umělých
vláken Svit Slovensko, e) plastikářský
a gumárenský
Gottwaldov
26. hlavní projektanty (10)
27. všechny ostatní ředitele národních podniků v rámci působnosti ministerstva chemického průmyslu (15)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 144 pracovníků ve
27 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo všeobecného strojírenství
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (4)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků

ve 2 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu (11)
a) plánovacího, b) technického, c) výrobního, d) kádrového, e) finančního,
f) hospodářského,
g) investičního,
h) zásob. a odbytu, i) odboru práce a mezd, j) odboru
vnitřní správy, k) oblastní správy na Slovensku
2. ředitele hlavních správ (5)
a) I. děla - munice, b) II. letadla, c) III. tanky, d) IV.
automobily, e) V. slaboproudá elektrotechnika
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hlavní inženýry hlavních správ (5)
a) I. děla - munice, b) II. letadla, c) III. tanky, d) IV. automobily, e) V. slaboproudá elektrotechnika
4. národohospodářského
poradce ministra (1)
5. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
6. vedoucího oddělení BH na ministerstvu (1)
7. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
Podniky spadající pod ministerstvo
všeobecného
strojírenství:
8. podnikové ředitele (22)
a) K. J. Vorošilova n. p., Dubnica n. Váhom, b) Povážské
strojírny, Povážská Bystrica, c) Závody přesného strojírenství, Uherský Brod, d) Škodovy závody n. p., Adamov,
e) Zbrojovka Vsetín, f) Zbrojovka Vlašim, g) Konstrukta
Praha, h) Projekta Praha, i) Avia Letňany, 1) Aero Vysočany, m) Aeropal Modřany, n) ČKD Sokolovo, PrahaLibeň, o) AZNP Mladá Boleslav, p) Tatra Kopřivnice,
r) Tesla Karlín, s) Tesla Strašnice, t) Tesla Hloubětín,
u) Tesla Kolín, v) Tesla Pardubice, y) Tesla-Elektronik,
Praha-Nové Město
Politický
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje
47 pracovníků
v 8 funkcích.

7.
8.

3.

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. právního poradce ministra (1)
3. osobního tajemníka ministra (1)
4. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (4)
5. vedoucí oddělení (19)
a) kontroly, b) plánování,
c) technologie,
d) koordinace
plánu, e) zásobování, f) odbytu, g) plánování investic,
h) stavebních investic, i) nestavebních investic, j) technické kontroly, k) statistiky,
1) styku se zahraničím,
m) cizí operace, n) organizace, o) revize, p) vývoj a výzkum, r) výběr a rozmísťování kádrů, t) kádrová evidence
6. všechny zaměstnance těchto odděleni na ministerstvu (6)
a) statistického, b) styku se zahraničím, c) cizí operace

'9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

l
18.

referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu (1)
hlavní mechaniky a energetiky hlavních správ (5):
a) I. děla - munice, b) II. letadla, c) III. tanky, d) IV.
automobily, e) V. slaboproudá elektrotechnika
vedoucí oddělení hlavních správ:
a) plánování I - V (5), b) výrobní skupina HS V (výroba
radarů) (1), c) vývoj a výzkum HS II (1), d) zásob. a odbyt I - V (5), e) práce a mzdy I - V (5), f) finanční hospodářství I - V (5), g) kádrové I - V (5)
všechny zalétávací piloty S 102 na HS II (8)
ředitele Výzk. ústavu slaboproudé elektrotechniky (1)
všechny zaměstnance těchto oddělení na ministerstvu:
a) branného hospodářství (5), b) hlav. mechanika a energetika (6)
politické vedoucí ÚDŠ
žáky ÚDŠ
stipendisty do SSSR
experty do zahraničí
Podniky spadající pod min. všeobec. strojírenství:
hlavní inženýry těchto podniků (20)
a) K. J. Vorošilova n. p., Dubnica nad Váhom, b) Povážské strojírny, Považská Bystrica, c) Závody přesného
strojírenství, Uherský Brod, d) Škodovy závody Adamov,
e) Zbrojovka Vsetín, f) Zbrojovka Vlašim, g) Avia Letňany, h) Motorlet Jinonice, i) Rudý Letov Letňany, j) Aero
Vysočany, k) Aeropal Modřany, 1) ČKD Sokolovo, PrahaLibeň, m) AZNP Mladá Boleslav, n) Tatra Kopřivnice,
o) Tesla Karlín, p) Tesla Strašnice, r) Tesla Hloubětín,
s) Tesla Kolín, t) Tesla Pardubice, u) Tesla - Elektronik,
Praha - Nové Město
vedoucí odborů
K. J. Vorošilova n. p., Dubnica nad Váhom (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) kádrevý, e) hlavní konstrukce
Povážské strojírny, Považská Bystrica (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) kádrevý, e) hlavní konstrukce
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Závody přesného strojírenství, Uherský Brod (2)
a) technické kontroly, b) kádrový
Škodovy závody, Adamov (6)
a) technické kontroly, b) plánovací, c) výrobní, d) hlavní
konstrukce, e) vývoje a výzkumu, f) kádrový
Zbrojovka Vsetín (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) hlavní
konstrukce, e) kádrový
Zbrojovka Vlašim (4)
a) plánovací, b) technické kontroly, c) hlavní konstrukce,
d) kádrový
Konstrukta, Praha (3)
a) zbrojní konstrukce, b) plánovací, c) kádrový
Avia Letňany (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) technický, e) kádrový
Rudý Letov Letňany (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) technický, e) kádrový
Aero, Vysočany (5)
a) plánovací, b) výrobní, c) technické kontroly, d) technický, e) kádrový
ČKD Sokolovo, Praha-Libeň (5)
a) technické kontroly, b) plánovací, c) provozu speciálních
vozidel, d) konstrukce a vývoje, e) kádrový
Aeropal Modřany; AZNP Mladá Boleslav; Tatra Kopřivnice; Tesla Karlín; Tesla Strašnice; Tesla Hloubětín; Tesla
Kolín; Tesla-Elektronik, Praha - Nové Město:
a) kádrový (8)
Tesla Pardubice (2)
a) vývoje a konstrukce, b) kádrový
Závod Opočínek (radary) (2)
a) konstrukce, b) vědecký vývoj
19. bezpečnostní referenty (13): a) K J. Vorošilova, Dubnica
nad Váhom, b) Povážské stroj., Považská Bystrica, c) Závody přesného strojírenství,
Uherský Brod, d) Škodovy
závody Adamov, e) Zbrojovka Vsetín, f) Zbrojovka Vla-

šim, g) Konstrukta
Praha, h) Projekta Praha, i) Avia
Letňany, j) Motorlet Jinonice, k) Rudý Letov Letňany,
I) Aero Vysočany, m) Tesla Pardubice
20. hlavní technology (4): a) K J. Vorošilova, Dubnica nad
Váhom, b) Povážské strojírny, Považská Bystrica, c) Škodovy závody Adamov, d) Zbrojovka Vsetín
21. hlavní metalurgy (4): a) K J. Vorošilova, Dubnica nad
Váhom, b) Povážské strojírny, Považská Bystrica, c) Škodovy závody Adamov, d) Zbrojovka Vsetín
22. podnikové ředitele (33):
Techna, Nové Mesto nad Váhom; Chronotechna
Šternberk; Somet Teplice-Trnovany; Let-Kunovice; Evika Praha; Vihorlat Sni na; Škodovy závody Komárno; České
Loděnice Praha; Strojáreň
Piesok; Východoslovenské
strojírny Prakovce; Auto-Praga Vysočany; Karosa Vysoké
Mýto; Motor-Union České Budějovice; Autorenova Praha;
Česká zbrojovka Strakonice;
Moto-Jawa Praha-Nusle;
Pal-Kbely; Motorpal Jihlava; Metalurgické závody Týnec
nad Sázavou; Autopal Nový Jičín; Pal-Magnetor Kroměříž; Pražská akumulátorka
Mladá Boleslav; Eska-Cheb;
Velamos Sobotín; Velo-Stadion Rakovník; Tesla Holešovice; Tesla Rožnov; Tesla Lanškroun;
Tesla Bratislava;
Metra Blansko; Elektrosignal, Praha-Holešovice; Meopta
Košíře; Meopta Přerov
23. ředitele závodu (1): Závod Opočínek (radary)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 237 pracovníků ve
23 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo lehkého průmyslu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků

ve 3 funkcích.
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B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu (9)
a) plánovacího, b) technického, c) kádrového, d) finančního, e) investičního,
f) odbytového,
g) práce a mezd,
h) hlavního účetního, i) vnitřní správy
2. ředitele hlavních správ (9)
a) I. bavlnářský průmysl, b) II. vlnařský průmysl, c) III.
lýková vlákna, d) IV. pletařský a stávkařský
průmysl,
e) V. oděvní průmysl, f) VI. kožeděl. a obuvnický prům.,
g) VII. sklářský průmysl, h) VIII. zásobování, i) IX. pomocných provozů
3. hlavní inženýry hlavních správ (7)
a) I. bavlnářský průmysl, b) II. vlnařský průmysl, c) III.
lýková vlákna, d) IV. pletařský a stávkařský
průmysl,
e) v. oděvní průmysl, f) VI. kožedělný a obuvnický průmysl, g) VII. sklářský průmysl
4. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
5. vedoucího oddělení BR na ministerstvu (1)
6. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
Podniky spadající pod ministerstvo
lehkého průmyslu:
7. podnikové ředitele (3):
a) Tepna - Gottwaldovy závody n. p., b) Svit Gottwaldov
n. p., c) Závod J. Wolkra Prostějov n. p.
Politický
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje
31 pracovníků
v 7 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. vedoucího sekretariátu ministra (1)
3. vedoucí sekretariátů náměstků ministrů (3)
4. vedoucí oddělení na ministerstvu (20)
a) plánování cen a nákladů, b) koordinace plánu, c) vědeckotech. spolupráce, d) technického rozvoje, e) výzkumu, f) plánu a provádění investic, g) kontroly investic,
h) odbytu, i) finančního plánu, j) statistiky, k) kontroly,
I) vynálezů a, zlepšovacích návrhů, m) styků se zahraní60

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

čím, n) výběru a rozmísťování kádrů, o) výchovy a školení kádrů, p) kádrové evidence,
v odboru hlavního mechanika a energetika: r) strojní inspekce, s) energetiky, t) pomocné výroby kovo v odboru
hlavního účetního, u) »normovací činnost«
referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu (1)
vedoucího projekčního institutu na ministerstvu (1)
hlavní inženýry
a) Tepna - Gottwaldovy závody n. p., b) Svit Gottwaldov
n. p., c) Závod J. Wolkra Prostějov n. p.
vedoucí kádrových odborů (3)
a) Tepna - Gottwaldovy závody n. p., b) Svit - Gottwaldov n. p., c) Závod J. Wolkra Prostějov n. p.
inspektory výroby HS I - IX (9)
vedoucí oddělení v hlavních správách
a) kádrové v HS I - IX (9)
HS v zásobování (3)
b) hmotné zásobování, c) základní suroviny, d) paliva
a chemie
politické vedoucí
žáky ÚDŠ
stipendisty do SSSR
experty do zahraničí
Podniky spadající pod ministerstvo
lehkého průmyslu:
podnikové ředitele (21)
a) Cotona n. p. Beroun, b) Corda n. p. Litvínov, c) Lnářské závody n. p. Staré Horní Město, d) Juta n. p. Dvůr
Králové, e) Česárny vlny n. p. Nejdek, f) Kras n. p. Brno,
g) Sběrné suroviny n. p. Praha, h) Kožnak n. p. Gottwaldov, i) Vlákno (sklady) n. p. Praha, j) Tiba n. p. Dvůr
Králové, k) Stavební podnik min. lehkého průmyslu,
1) Obnova n. p., m) Chudeřické sklárny n. p., n) Dolnorychnovské
sklárny n. p. Dolní Rychnov u Sokolova,
o) Vertex n. p. Hradec Králové, p) Kavalier n. p. Sázava,
r) Řetenické sklárny n. p. Řetenice, s) Rapotínské sklárny n. podnik Rapotín, t) Elektrokeramika
n. p. Praha,
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7.

u) Lounská porcelánka n. p. Louny, v) Stará Voda (čedič)
n. p. Karlovy Vary
16. vedoucí kádrových odborů (2)
a) Sběr. suroviny n. p. Praha, b) Chudeřické sklárny n. p.
17. hlavní inženýry (2)
a) Chudeřické sklárny n. p., b) Vertex n. p. Hradec Králové
18. všechny ředitele nár. podniků v rámci působnosti ministerstva lehkého průmyslu (170)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 249 pracovníků
v 18 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo potravinářského
průmyslu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem pět pracovníků
3 funkcích.

ve

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu (11)
a) plánovacího, b) technického, c) kádrového, d) finančního, e) hospodářského,
f) investičního,
g) odbytového,
h) hmotného zásobování, i) práce a mezd, j) arbitráže,
k) vnitřní správy
2. ředitele hlavních správ (7)
a) I. mléko - tuky, b) II. maso - ryby, c) III. mlýny - pekárny, d) IV. .cukr, e) V. cukrovinky, f) VI. líh - konzervy, g) VII. pivo
4. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
5. vedoucího oddělení branného hospodářství na ministerstvu (1)
6. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)

podnikové ředitele (4)
a) pro Čsl. tabákový průmysl n. p., b) pro Čsl. mrazírny
n. p., c) pro Cutisin n. p., d) pro Solné hospodářství n. p.
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje 32 pracovníků v sedmi funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. tajemníka ministra (1)
3. vedoucího sekretariátu ministra (1)
4. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (3),
5. vedoucí oddělení na ministerstvu (10)
a) kontrola, b) plánování a výkup, c) vlastní náklady
a ceny, d) statistika, e) výzkum a rozvahy, f) racionalizace a zlepšovací návrhy, g) styk se zahraničím, h) výběr
a rozmístování kádrů, i) výchova - školení kádrů, j ) kádrová evidence
6. referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu (1)
7. vedoucího výzkumných ústavů na ministerstvu (1)
8. vedoucí odborů a oddělení HS I - VII
a) plánovacích (7), b) technických (7), c) kontrolních (7),
d) výstavby (7), e) práce a mezd (7), f) zásobování a odbytu (7), g) hospodářsko-účetního oddělení (7), h) kádrového
oddělení (7), i) inspektorů výroby (7)
9. hlavní energetiky a mechaniky HS I - VII (7)
10. bezpečnostní referenty HS I - VII (7)
11. vedoucí sekretariátů ředitelů HS I - VII (7)
12. vedoucí odd. pro spolupráci s SSSR a lid. dem. státy (1)
13. politické vedoucí
14. žáky ÚDŠ
15. stipendisty do SSSR
16. experty do zahraničí
Podniky spadající pod ministerstvo potravinářského průmyslu:
17. hlavní inženýry (7) pro
a) Československý tabákový průmysl n. p., b) Čsl. mrazírny n. p., c) Cutisin n. p., d) Solné hospodářství n. p.,
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e) Severočeské tukové závody n. p., O Plzeňské pivovary
n. p., g) Pražské mlýny a pekárny n. p.
18. vedoucí kádrových oddělení (odborů) (7) pro
a) Československý tabákový průmysl n. p., b) Čsl. mrazírny n. p., c) Cutisin n. p., d) Solné hospodářství n. p.,
e) Severočeské tukové závody n. p. (odbor), O Plzeňské
pivovary n. p. (odbor), g) Pražské mlýny a pekárny n. p.
(odbor)
19. podnikové ředitele (3) pro
a) Severočeské tukové závody n. p., b) Plzeňské pivovary
n. p., c) Pražské mlýny a pekárny n. p.
20. všechny ostatní ředitele národních podniků v rámci působnosti ministerstva potravinářského průmyslu (145)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 265 pracovníků ve
20 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo stavebního průmyslu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků ve 3 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu (11):
a) plánovacího, b) technického, c) kádrového, d) finančního, e) hospodářského,
O investičního, g) práce a mezd,
h) odbytového odboru, i) vodohospodářského
odboru,
j) silničního a mostního, k) odboru vnitřní správy
2. ředitele hlavních správ (7)
a) I. staveb kombinátů, b) II. prům. staveb, c) III. zvláštních průmyslových staveb, d) IV. bytových a ostatních
staveb, e) V. inženýrských staveb, O VI. stavebníchhmot,
g) VII. zásobování

3.

hlavní inženýry hlavních správ (6)
a) I. staveb kombinátů, b) II. průmyslových staveb,
c) III. zvláštních průmyslových staveb, d) IV. bytových
a ostatních staveb, e) V. inženýrských staveb, O VI. stavebních hmot
4. náměstka ředitele hlavní správy VII. zásobování (1)
5. ředitele staveb (4)
a) kombinátu
RUKO - Košice, b) kombinátu
VŽKG,
c) kombinátu Třinec, d) Hron - Svatý Kríž
6. hlavní inženýry staveb (4)
a) kombinátu
HUKO - Košice, b) kombinátu
VŽKG,
c) kombinátu Třinec, d) kombinátu Hron - Svatý Kríž
7. kádrové referenty staveb.
a) kombinátu
HUKO - Košice, b) kombinátu
VŽKG,
c) kombinátu Třinec, d) kombinátu Hron - Svatý Kríž
ředitele a vedoucí pracovníky podniků a závodů při hlavní správě III.
8. podnikové ředitele (8)
a) Priemstav n. p. Turčianský Svatý Martin, b) Stavobet
n. p. Semtín, c) Armabeton n. p. Praha, d) Středoslovenské stavby n. p. Zvolen, e) Průmyslové stavby n. p. Vsetín, O závodu ÚH, g) závodu SH, h) Stavoprojekt n. p.
Praha
9. hlavní inženýry (7)
a) Priemstav n. p. Turčianský Svatý Martin, b) Stavobet
n. p. Semtín, c) Armabeton n. p. Praha, d) Středoslovenské stavby n. p. Zvolen, e) Průmyslové stavby n. p. Vsetín, O závodu ÚH, g) závodu SH
10. vedoucí kádrových skupin (7)
a) Priemstav n. p. Turčianský Svatý Martin, b) Stavobet
n. p. Semtín, c) Armabeton n. p. Praha, d) Středoslovenské stavby n. p. Vsetín, O závodu ÚH, g) závodu SH
11. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu (1)
12. vedoucího oddělení BH na ministerstvu (1)
13. referenta civilní obrany na ministerstvu (1)
Politický sekretariát ústředního výboru KSČ schvaluje 62 pracovníků ve 13 funkcích.
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C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
2. vedoucího sekretariátu ministra (1)
3. vedoucí sekretariátů náměstků ministra (3)
4. vedoucí oddělení na ministerstvu (28)
a) plánování,
b) provádění
plánu, c) plánování
cen,
d) statistiky, e) výzkumu a technického rozvoje, f) technické kontroly, g) finančně správního, h) finančních nákladů, i) státního rozpočtu, j) rozborů v odboru hosp.,
k) plánování mechan. a energetiky, I) stavebních strojů,
m) zařízení výroben, n) platy a prémie, o) práce a mezd,
p) styku se zahraničím, r) výběr a rozmístování
kádrů,
s) výchova a školení kádrů, t) kádrové evidence, u) početnického, v) technického,
x) technického
pro investice,
xx) I. skupiny vodohospodářské,
xxx) II. skupiny vodohospodářské, y) III. skupiny vodohospodářské, z) I. skupiny silniční a mostní, zz) II. skupiny silniční a mostní,
ž) oddělení zeměměřičského
5. referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu (1)
6. vedoucí kádrových oddělení hlavních správ I-VII (7)
7. vedoucí sekretariátů hlavních správ I-VI (6)
8. výrobní inspektory hlavních správ I-VI (6)
9. vedoucí kontroly hlavních správ I-VII (7)
10. vedoucí skupin hlavních správ
a) plánovacích I-VII (7), b) technických I-VI (6), c) hospodářských I-VII (7), d) zásobovacích I-VI (6), e) práce
a mezd I-VI (6)
11. hlavní mechaniky a energetiky hlavních správ (4)
a) hmoty a keramika,
b) prům. stavby, c) kombináty,
d) zvláštní průmyslové stavby
12. vedoucí oddělení statistiky HS (5)
a) stavební hmoty a keramiky, b) průmyslové
stavby,
c) kombináty, d) zvláštní průmyslové stavby, e) inženýrské stavby
13 podnikové ředitele (9)
a) Teplotechna n. p. Praha, b) Bytové stavby n. p. Most,
c) Stavby sídlišt n. p. Ostrava, d) pro Vodní stavby n. p.
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Tábor, e) pro inženýrské stavby n. p. Ingstav Praha,
f) Králodvorské cementárny n. p., g) Prefa n. p. Praha,
h) Prefa n. p. Brno, i) Staviva n. p. Praha
14. ředitele pro výstavbu
a) důlního a energetického zařízení n. p. Ostrava, b) chemického průmyslu n. p. Ústí nad Labem
ústavů (4): c) vodohospodářského,
d) pro stavebnictví
a architekturu,
e) ekonomiky (normalová
kalkulace),
f) zeměměřičského a kartografického
15. všechny ostatní ředitele národních podniků v rámci působnosti ministerstva stavebního průmyslu (14)
16. politické vedoucí
17. žáky ÚDŠ
18. stipendisty do SSSR
19. experty do zahraničí
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje celkem 130 pracovníků v 19 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků ve 3 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. ved. odborů na ministerstvu (11): a) plánovacího, b) technického,c) kádrového, d) finančního, e) hospodářského,
f) investičního, g) zásobovacího, h) odboru práce a mezd,
i) odb. státní rezervy, j ) odb. vnitřní správy, k) arbitráže
2. ředitele HS (6)
a) I. pěstování a ochrana lesa, b) II. těžba dřeva,
c) III. dřevařská výroba, d) IV. nábytek a ostatní výroba,
e) V. papír a celulóza, f) VI. odbyt
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3.

hlavní inženýry HS (5)
a) I. pěstování a ochrana lesa, b) II. těžba dřeva,
c) III. dřevařská
výroba, d) IV. nábytek a ostatní výroba,
e) V. papír a celulóza
4. hlavního mechanika a energetika na ministerstvu
(1)
5. vedoucího oddělení BH na ministerstvu
(1)
6. referenta civilní obrany na ministerstvu
(1)
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 25 prac. v 6 funkcích.

16.

17.

18.

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. bezpečnostního referenta na ministerstvu
(1)
2. tajemníka ministra (1)
3. vedoucího sekretariátu
ministra (1)
4. vedoucí sekretariátů
náměstků ministra (3)
5. vedoucí oddělení na ministerstvu
(8): a) kontroly, b) plánování, c) propagace, d) techniky, e) styku se zahraničím,
f) výběr a rozmísjování kádrů, g) výchova a školení kádrů, h) kádrové evidence
6. referenta pro pasové záležitosti na ministerstvu
(1)
7. vedoucí odborů na HS I - VI: a) plánovacích (6), b) technických (6), c) výrobních (6), d) finančních (6), e) hospodářských (6), f) investičních (6)
8. vedoucí odd. na HS I - VI: a) vlastních nákladů a cen (6),
b) kontroly (6), c) technické kontroly (6), d) technického
rozvoje a výzkumu (6), e) kádrového oddělení (6)
9. ředitele výzkumných ústavů (3)
10. operátory výroby u náměstků ministra (6)
11. politické vedoucí
12. žáky ÚDŠ
13. stipendisty do SSSR
14. experty do zahraničí
Podniky spadající pod ministerstvo lesů a dřevařského pr-ůmyslue
15. podnikové ředitele (5)
a) Papírny Rudého práva n. p., b) Papírny Vltavský Mlýn
n. p., c) Krkonošské papírny n. p., d) Papírny Štětí n. p.,
e) Moravské překližkárny Hodonín n. p.

hlavní inženýry (5)
a) Papírny Rudého práva n. p., b) Papírny Vltavský
n. p., c) Krkonošské papírny n. p., d) Papírny Štětí
e) Moravské překližkárny Hodonín n. p.
vedoucí kádrových odborů (5)
a) Papírny Rudého práva n. p., b) Papírny Vltavský
n. p., c) Krkonošské papírny n. p., d) Papírny Štětí
e) Moravské překližkárny Hodonín n. p.
ředitele (4)

Mlýn
n. p.,

Mlýn
n. p.,

a) krajský inspektorát ČSSL K. Vary, b) krajský inspektorát ČSSL Plzeň, c) krajský inspektorát
ČSSL České
Budějovice, d) krajský inspektorát ČSSL Jihlava
19. vedoucí kádrových oddělení (4)
a) krajský inspektorát ČSSL K. Vary, b) krajský inspektorát ČSSL Plzeň, c) krajský inspektorát
ČSSL České
Budějovice, d) krajský inspektorát ČSSL Jihlava
20. všechny podnikové ředitele
21. všechny vedoucí krajských inspektorátů ČSSL a .
22. všechny vedoucí krajských těžebních podniků (91)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 204 pracovníků ve
22 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo pracovních sil
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (2)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 4 pracovníky ve 3 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. vedoucí odborů na ministerstvu (7)
a) plánovacího, b) kádrového, c) finanč. a organizačního,
d) organizovaného náboru prac. sil v hospodářských
úsecích, e) náboru pracovních sil v oblastech (krajích), f) pro
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řízení výchovy pracujícího dorostu, g) vnitřní správy na
ministerstvu
2. zástupce vedoucího odboru organizovaného náboru pracovních sil v hospodářských úsecích (1)
3. ředitele hlavní správy státních učilišj pro výchovu pracujícího dorostu (1)
4. zástupce ředitele HS státních učilišf pro výchovu pracujícího dorostu (1)
5. ředitele krajských správ pro výchovu pracujícího dorostu
v Ostravě, Kladně, Mostě (3)
6. ved. oddělení branného hospodářství na ministerstvu
(1)
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 14 prac. v 6 funkcích.

11.
12.

Organizační
12 funkcích.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
vedoucího sekretariátu ministra (1)
osobního tajemníka ministra (1)
vedoucí sekretariátů náměstků ministra (2)
vedoucí oddělení na ministerstvu (13)
a) kontroly, b) plánovacího,
c) statistického,
d) výběr
a rozrnísjování kádrů, e) výchova a školení kádrů, f) kádrové evidence, g) organizovaného náboru pro doly, rudy,
energetiku a naftu, h) organizovaného náboru pro hutě,
kovoodbory a chemii, i) organizovaného náboru pro stavebnictví, stavební hmoty a zemědělství, j) pro nábor
dorostu, k) propagačního oddělení pro nábor pracovních
sil, I) učebně metodického oddělení pro stanovení plánu
a osnov, m) politické a kulturní výchovy na ministerstvu
vedoucí oddělení hlavní správy (6)
a) kádrového, b) organizačního,
c) učebně metodického,
d) hospodářského a investičního, e) inspekce, f) kulturně
politické výchovy
všechny inspektory hlavní správy (8)
všechny ředitele krajských správ (mimo Ostravu, Kladno,
Most)
politické vedoucí
žáky ÚDŠ

sekretariát

ÚV KSČ schvaluje

32 pracovníků

ve

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo dopravy
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
2.

ministra (1)
náměstky ministra

3
4.

a) pro skupinu A (všeobecná), b) pro skupinu B (silniční
doprava), c) pro skupinu C (letecká doprava), d) pro skupinu D (železniční doprava)
povereníka dopravy na Slovensku (1)
ústředního ředitele ČSD (1)

1.

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.

stipendisty do SSSR
experty do zahraničí

Předsednictvo
4 funkcích.

(4)

ÚV KSČ schvaluje

celkem

7 pracovníků

ve

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

ústřední

ředitele (5)

2.
3.

a) Československé automobilové dopravy n. p., b) Československých
aerolinií n. p., c) Československé
plavby
oderské n. p., d) Československé
plavby labské n. p.,
e) Československé plavby dunajské n. p.
vedoucího kádrového odboru na ministerstvu dopravy (1)
oblastní ředitele (5)

4.

a) ČSD v Bratislavě,
b) ČSD v Plzni, c) ČSD v Praze,
d) ČSD v Olomouci, e) ČSAD v Bratislavě
zástupce pro politickou práci na ústř. ředitelství ČSD (1)

5.

6.

zástupce pro politickou práci na oblastních
ČSD (4)

ředitelstvích

a) Plzeň, b) .t'raha, c) Olomouc, d) Bratislava
vedoucí odborů na ministerstvu (5)
a) dopravního
plánu, b) silniční správy, c) všeobecns
správy, d) plavby, e) letecké správy
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7.

vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly (vojenské - sekretariát ministra) (1)
8. ředitele n. p. Čedok (1)
9. vedoucí zahraničních
služeben
a) Čs. plavba labská
n. p. (2): Magdeburk
- NDR,
Hamburk - západní Německo; b) Československá
plavba
oderská n. p. (5): Wróclaw - Polsko, Štětín - Polsko,
Kozlí - Polsko, Gryfín - Polsko, Kostřín - Polsko; c) Čs.
plavba dunajská n. p. (12): Řezno - západní Německo,
Pasov - západní Německo, Vídeň - Rakousko, Bezdan Jugoslávie,
Bělehrad - Jugoslávie, Oršova - Bulharsko,
Lom - Bulharsko, Russe - Bulharsko, Sofia - Bulharsko,
Giurgiu - Rumunsko, Bukurešť - Rumunsko, Budapešť Madarsko; d) Čs. aerolinie n. p. (5): Berlín - NDR, Vídeň
- Rakousko, Stockholm - Švédsko, Budapešt - Madarsko,
Sofia - Bulharsko
10. přednosty nádraží (2)
a) Wilsonova nádraží v Praze, b) nádraží v Čiernej nad
Tisou
11. ředitele letišj (4)
a) Praha, b) Brno, c) Bratislava, d) Ostrava
12. ředitele hlavních správ (9)
13. ředitele správ drah (8)
(12, 13 přichází v úvahu až po reorganizaci
ministerstva
dopravy)
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje celkem 70 pracovníků
ve 13 funkcích.

C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.
2.

3.

4.
5.
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osobní tajemníky ministra (2)
a) pro věci politické, b) pro věci resortní
vedoucí sekretariátů
náměstků ministra (4)
a) pro skupinu A, b) pro skupinu B, c) pro skupinu
d) pro skupinu D
vedoucího kontroly (sekretariát
ministra) (1)
generální inspektory
ósn (10)
bezpečnostního
referenta na ministerstvu
(1)

C,

6.

vedoucího tajného protokolu (sekretariát
ústředního
ředitele ČSD) (1)
7. vedoucí expozitur
čsn (3)
a) Hradec Králové, b) Ústí nad Labem, c) Brno
8. vedoucí skupin na ústředním
ředitelství ČSD (7)
a) provozní, b) plánovací, c) obchodní, d) podniko-hospodářské, e) kádrové, f) stavebně-udržovací,
g) dílenské
9. vedoucí oddělení na ministerstvu
(2)
a) kádrového, b) školního
10. předsedu hlavního výboru KSČ na ministerstvu
(1)
11.
politické vedoucí ÚDŠ (2) .
a) pro úsek železnic, b) pro úsek vodní dopravy
12. vedoucí úseků na ústř. ředitelství
ČSD (2)
a) 5 A - doprava-přeprava,
b) 5 B - vozba-vozidla
13. vedoucí oddělení na ústředním ředitelství ČSD (4)
a) kádrového,
b) školního,
c) jízdních
řádů osobních,
d) jízdních řádů nákladních
14. vedoucí odborů na ústředním ředitelství ČSAD (5)
a) provozního, b) kádrového, c) plánovacího, d) hospodářsko-finančního,
e) obchodního
15. vedoucí skupin na oblastních ředitelstvích
ČSD (9)
a) provozní: Plzeň, Praha, Olomouc; b) plánovací: Plzeň,
Praha, Olomouc; c) kádrové: Plzeň, Praha, Olomouc
16. vedoucí branných
oddělení na oblastních
ředitelstvích
ČSD (3)
a) Plzeň, b) Praha, c) Olomouc
17. vedoucí ústředen
(5):
.a) materiální,
b) projekční, c) přepravních
tržeb, d) statistické, e) ústředny účtáren
18. vedoucího výzkumného a zkušebního ústavu (1)
19. ředitele letiště Gottwaldov (1)
20. vedoucí odborů na ústř. ředitelstvích
(11)
a) provozního: ČSPL, ČSPO, ČSPD; b) kádrového: Československých aerolinií, Československé
plavby labské, Čs.
plavby oderské, Čs. plavby dunajské; c) obchodního: Čs.
aerolinií, Čs. plavby labské, Čs. plavby oderské, Čs. plavby dunajskš

eso
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21.

22.
23.

vedoucí odborů Čedok n. p. (4)
a) kádrového, b) obchodního, c) plánovacího,

31.
d) hospodář-

sko-finančního
vedoucí krajských podniků ČSAD (4)
a) Ostrava, b) Praha, c) Ústí nad Labem, d) Pardubice
přednosty provozních úseků (26)
a) Praha - Masarykovo nádraží, b) Praha - Wilsonovo
nádraží, c) Praha Smíchov, d) Praha Libeň - Horní nádraží, e) Nymburk, f) Kladno, g) České Budějovice, h) PIzeň 1., j) Plzeň II., j) Cheb, k) Sokolov, I) Karlovy Vary,
m) Ústí nad Labem - Hlavní nádraží, n) Teplice lázně
v Čechách, o) Děčín - Hlavní nádraží, p) Hradec Králové,
r) Liberec, s) Česká Třebová, t) Brno, u) Břeclav, v) Olomouc, x) Přerov, y) Valašské Meziříčí, z) Ostrava, ž) Bo-

humín
přednosty nejdůležitějších stanic (18)
a) Praha - Masarykovo nádraží, b) Praha - Vršovice,
c) Praha Smích ov, d) Praha Žižkov - nákladové nádraží,
e) Praha Dejvice, f) Č. Budějovice, g) Plzeň - Gottwaldovo nádraží, h) Cheb, i) Most, j) Ústí nad Labem, k) Děčín, I) Kolín, m) Česká Třebová, n) Břeclav, o) Olomouc,
p) Brno, r) Přerov, s) Ostrava
25. přednosty přechodových stanic (4)
a) České Velenice, b) Horní Dvořiště, c) Brod nad Lesy

24.

26.

ČSD, d) Aš
přednosty silných, přechodových, komerčních stanic (5)
a) Meziměstí, b) Prostřední Žleb, c) Bohumín, d) Petro-

vice, e) Šatov
vedoucí dílen ČSD (4)
a) Plzeň, b) Nymburk, c) Louny, d) Ostrava
28. vedoucí výtopen ČSD (13)
a) Plzeň, b) Cheb, c) Vršovice, d) Praha - Masarykovo
nádraží, e) Ústí nad Labem, f) Nymburk, g) Č. Třebová,
h) Brno - Dolní nádraží, i) Horní Heršpice, j) Olomouc,
k) Přerov, 1) Ostrava, m) Břeclav
29. stipendisty pro studium v SSSR
30. žáky do ÚDŠ

27.
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hlavní inženýry: a) na hlavních správách, b) na správách
drah, c) na úseku drah
32. ředitele úseků drah (17)
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 202 prac. ve 32 funkcích.

D) Organizační sekretariát ÚV KSS schvaluje:
1. vedoucího expozitury ČSD v Košicích (1)
2. vedoucí skupin na obl. ředitelstvích ČSD Bratislava (3)
a) provozní, b) plánovací, c) kádrové
3. vedoucího oddělení branného hospodářství na oblastním
ředitelství ČSD Bratislava (1)
4. ředitele krajského podniku ČSAD Košice (1)
5. přednosty provozních úseků (7)
a) Bratislava,
b) Nové Zámky, c) Žilina, d) Spiš. Nová
Ves, e) Martin -Vrútky, f) Košice, g) Čierná nad Tisou
6. přednosty důležitých stanic (5)
a) Bratislava,
b) Žilina, c) Martin - Vrútky, d) Zvolen,
e) Košice
7. přednosty přechodových stanic (3)
a) Děvínská Nová Ves, b) Komárno, c) Štúrovo
8. vedoucího dílen ČSD Vrútky (1)
9. vedoucí výtopen (5): a) Bratislava, b) Žilina, c) Spišská
Nová Ves, d) Košice, e) Zvolen
10. hlavní inženýry na Slovensku (2) .
a) správ drah, b) úseku drah na Slovensku
11. ředitele úseku drah na Slovensku (7)
Org. sekretariát ÚV KSS schvaluje 43 prac. v 11 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo pošt
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (2)
a) pro poštovní a telekomunikační
provoz, b) pro obchodní, finančně hospodářské a mezinárodní věci
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3. povereníka na Slovensku (1)
4. ústředního ředitele pošt (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje· celkem 5 pracovníků
4 funkcích.

7.

ve

B) Politický sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.

oblastního ředitele pošt na Slovensku (1)
ved. odboru pošt a telekomunikací na ministerstvu (1)
vedoucího skupiny BH na ministerstvu (1)
vedoucí odborů na ústředním ředitelství pošt (7)
a) telekomunikací, b) poštovního provozu, c) plánovacího
odboru, d) podniko-hospodářského
odboru, e) kádrového
odboru, f) odboru práce a mzdy, g) všeobecného
5. ředitele poštovních služeben (6)
a) meziměstské telefonní ústředny, b) ústřední telegrafní
stanice, c) I. správy spojů (výstavba telekomunikačních
spojů), d) II. správy spojů (Černínská ústředna), e) poštovního úřadu Praha 120 (jediný poštovní úřad pro styk
s cizinou), f) poštovního úřadu Praha 022 (největší úřad
vlakových pošt)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 16 pracovníků v 5 funkcích.

C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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vedoucího sekretariátu ministra (1)
osobní tajemníky ministra (2)
a) pro věci politické, b) pro věci resortní
vedoucí sekretariátů náměstků ministra (2)
a) pro poštovní a telekomunikační provoz, b) pro obchodní, finančně-hospodářské
a mezinárodní věci
vedoucí oddělení na ministerstvu (2)
a) bezpečnostního, b) telekomunikačního
vedoucí výchovných středisek (3)
a) technického střediska dorostu v Praze, b) technického
střediska dorostu v Brně, c) střediska středně technických kádrů v Rožmberku
předsedu hlavního výboru KSČ na ministerstvu (1)

vedoucí oddělení na ústředním ředitelství pošt (5)
a) mezinárodního poštovního provozu, b) provozu spojů,
c) kádrového, d) školního, e) výzkumu a rozvoje
8. ředitele ústavu spojové techniky (1)
9. ředitele montážní správy Praha (1)
10. vedoucího oddělení mezistátních
radiotelegrafických
spojů na ústřední telegrafní stanici (1)
11. vedoucího oddělení mezistát. hovorů (telef. ústředna) (1)
12. velitele civilní ochrany na ministerstvu (1)
13. ředitele dopravní správy Praha (1)
14. ředitele přijímacích a vysílacích radiostanic (4)
a) Praha, b) Tehov, c) Poděbrady, d) Sataliée
15. manipulantky mezistátních hovorů (32)
16. vedoucí oddělení na II. správě spojů (3)
a) provozu a odbytu, b) údržby, c) staveb
17. manipulantky II. správy spojů (Černínská ústředna) (14)
18. vedoucí skupin na poštovním úřadě Praha 120 (3)
a) listovní, b) balíkové, c) řízení dopravy
19. vedoucí zesilovacích telekomunikačních stanic (31)
Praha Žižkov, Praha-Černín, Kolín, Jihlava, Brno, Břeclav, Tábor, Hrdějovice, Vyšší Brod, Holoubkov, Plzeň,
Bor u Tachova, Lovosice, Ústí nad Labem, Most, Všehorovice, Liberec, Přelouč, Svitavy, Olomouc, Příbor, Místek, Ostrava, Opava, Šumperk, Jaroměř, Staré Město na
Mor., Miličín, Uherské Hradiště, Kladno, Rakovník
20. ředitele důležitých poštovních úřadů (3)
a) Praha 1., b) Brno II., c) Bohumín 1.
21. ředitele Poštovní filatelistické služby (Pofis) (1)
22. stipendisty pro studium v SSSR
23. žáky do ÚDŠ
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 109 pracovníků ve 23 funkcích.

D) Organizační sekretariát ÚVKSS schvaluje:
1.
2.
3.

bezpečnostního referenta na povereníctvu (1)
vedoucího oddělení BH na povereníctvu (1)
vedoucího kontroly na povereníctvu (1)
I
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B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
4.
5.
6.

vedoucího kádrového referátu na povereníctvu (1)
vedoucího odb. telekomunikací a pošt na povereníctvu (1)
vedoucí odborů na oblastním ředitelství (7):
a) telekomunikačního
provozu, b) poštovního provozu,
c) plánovacího, d) kádrového, e) všeobecného, f) finančního, g) práce a mzdy
7. vedoucího montážní správy Bratislava (1)
8. vedoucí oddělení na oblastním ředitelství (2)
a) kádrového, b) školního
9. vedoucího meziměstské telefonní a telegrafní ústředny
Bratislava (1)
10. vedoucího správy spojů v Bratislavě (ústředna pro povereníctvo) (1)
11. ředitele poštovního úřadu Bratislava II. (1)
12. vedoucí na poštovním úřadě Bratislava II. (2)
a) devizové kontroly, b) vlakové pošty
13. ředitele poštovního úřadu Košice II. (1)
14. vedoucího výcvikového technického střediska
dorostu
Bratislava (1)
15. vedoucí zesilovacích telekomunikačních stanic (15)
Bratislava, Komárno, Malženice, Trenčín, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Košice, Zvolen, Banská Bystrica,
Nitra, Michalovce, Rimavská Sobota
Organizační sekretariát ÚV KSS schvaluje celkem 37 pracovníků v 15 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Státní úřad plánovací

1.
2.

vedoucího technické skupiny (1)
členy čsl, sekcí komisí pro vědeckotechnickou spolupráci
s SSSR a LDS
3. členy kolegia ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího
4. vedoucího kádrového odboru (1)
5. referenta pro bezpečnost "na SÚP (1)
6. vedoucí plánovacích odborů na SÚP (20)
a) úhrnný plán, b) finance, c) náklady a ceny, d) pro zahraniční hosp. styky, e) výstavby a stavebnictví, f) doprava a spoje, g) práce, h) paliva a energetiky, i) hutě a rudy, j) chemie, k) potravinářský průmysl, I) zemědělství,
m) oblastní, n) obchod a výkup, o) souhrnný plán hmotného zásobování, p) bilance strojů a zařízení, r) vědeckotechnické spolupráce, s) BH, t) strojírenství,
u) státní
rezerva
7. vedoucího sekretariátu
ministra - předsedy Státního
úřadu plánovacího (1)
8. vedoucího správy státní rezervy (1)
9. přednostu Ústavu pro hospodářský a sociální výzkum (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje 68 pracovníků v devíti funkcích.

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra - předsedu SÚP (1)
2. předsedu Slovenského plánovacího úřadu (1)
3. náměstky ministra (6)
4. čsl. zástupce v byru Rady vzáj. hospodářské pomoci (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 9 pracovníků ve čtyřech

vedoucí sekretariátů náměstků ministrů (6)
pomocníky a osobního tajemníka ministra-předsedy
SÚP
členy technických rad ministra-předsedy
SÚP
pracovníky SÚP vysílané k jednáním a konzultacím za
hranice, pokud nejsou v tomto kádrovém pořádku
vedoucí odborů SÚP (12)
a) organizace a správa, b) kultura a zdravotnictví, c) lehký průmysl, d) lesy a dřevařský průmysl, e) místní hospodářství, f) kovy a rudy, g) paliva a energie, h) chemické výrobky, i) stavebniny, dřevo, papír, j) předměty široké potřeby, k) těžký průmysl, stavebnictví
a doprava,
I) ostatní průmysl

funkcích.
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6.

vedoucí oddělení na SÚP (20)
a) úhrnný plán, b) kontrola plnění plánu, c) národohospodářských bilancí, d) vývoz, e) dovoz, f) hospodářské
spolupráce, g) grafická, h) tajný protokol, i) souhrnný
plán investic a stavebnictví, j) souhrnný plán oblasti,
k) kraje, I) obchod, m) výkup, n) souhrnné materiální
bilance, o) kontrola plnění plánu hmotného zásobování,
p) spolupráce s SSSR, r) spolupráce s NDR, s) spolupráce
s Polskem a Madarskern,
t) spolupráce s Bulharskem,
Rumunskem a Albánií, u) souhrnný plán strojírenství
7. předsedu Ústřední arbitrážní komise (1)
8. vedoucího Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty (1)
9. vedoucího Úřadu pro normalizaci (1)
10. vedoucího Ústavu pro tech.hospodářskou dokumentaci (1)
11. ředitele Průmyslového vydavatelství (1)
12. zmocněnce SÚP pro jednotlivé kraje
13. všechny referenty oddělení BR skupiny SÚP
14. politického vedoucího dělnické školy plánovací
15. žáky dělnické školy plánovací
16. přednosty plánovacích referátů KNV
17. vedoucích krajských zaříiení
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 105 pracovníků
v 17 funkcích.
Poznámka: předseda závodní organizace SÚP je v kádrovém
pořádku I. oddělení.
Plánovací referenti KNV jsou zařazeni v kádrovém pořádku
ministerstva vnitra.

Návrh kádrového pořádku
pro Státní úřad statistický
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu Státního úřadu statistického (1)
2. předsedu Slovenského štatistického úradu (1)
3. náměstky předsedy Státního úřadu statistického (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků ve 3 funkcích.
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B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
~.
3.
4.

vedoucího kádrového odboru (1)
vedoucího odboru statistických výkazů (1)
referenta pro bezpečnost na SÚS (1)
vedoucí odborů na SÚS (14)
a) průmysl, b) zemědělství,
c) doprava, pošty a spoje,
d) vnitřní obchod, e) zahraniční obchod, f) souborné práce, g) práce, h) výstavba, i) hmotné zásobování, j ) finance, k) obyvatelstvo, I) kultura a zdravotnictví, m) oblastní
statistika, n) místní hospodářství
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 17 prac. ve 4 funkcích.

C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.

pracovníky SÚS, vysílané k jednáním a konzultacím za
hranice
2.- vedoucí odborů SÚS (3)
a) správní, b) statistické soupisy, c) ústředna pro mechanizaci
3. vedoucí těchto oddělení na SÚS
v odboru statistických výkazů: oddělení prověrek resortní
evidence (1)
v odboru průmyslu (4): oddělení a) strojírenství, b) palivo
a energie, c) hutě a rudy, d) chemie
v odboru zemědělství (4): oddělení a) souborné, b) produkce rostlinná, c) produkce živočišná, d) STS, ČSSS,
JZD
v odboru vnitřní obchod (3): oddělení a) obchod, b) výkup
zemědělských výrobků, c) ceny
v odboru souborné práce (2): oddělení a) národohospodářská bilance, b) zprávy o plnění plánu a rozvoje hospodářství
v odboru práce (3): oddělení a) pracovníci a mzdové fondy, b) využití pracovní doby a normy, c) bilance práce
v odboru výstavby (3): oddělení a) investice, b) stavebnictví, c) projekční práce a geologický průzkum
v odboru hmotné zásobování (4): oddělení a) paliva,
b) zařízení, c) suroviny a materiál, d) státní rezervy
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v odboru finance (2): oddělení a) státní rozpočeřsh finance národního hospodářství
v odboru oblastní statistiky (3): oddělení a) organižační,
b) koordinace,
prověřování
dat v oblastech, c) oblastní
rozbory a zpracování
4. krajské statistiky a statistika na ÚNV Praha 20 (19)
5. všechny pracovníky z BR skupiny SÚS
6. vedoucího tajného protokolu (1)
7. tajemníky předsedy SÚS
8. politického vedoucího dělnické školy SÚS
9. žáky dělnické školy SÚS
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje celkem 54 pracovníků v 9 funkcích.
Poznámka: předseda závodní organizace KSČ na Státním
úřadu statistickém je v kádrovém pořádku I. oddělení.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo vnitřního obchodu
A) Před.sednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

ministra (1)
povereníka (1)
3. náměstky ministra (3)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje
třech funkcích.

celkem šest pracovníků

ve

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
ředitele hlavních správ (6)
a) výkupu, b) obchodu s potravinami, c) státních hotelů,
nádražních
restaurací, jídelních vozů, d) oděvního obchodu, e) obchodu s potřebami pro domácnost, f) obchodu
s drobným spotřebním zbožím
2. vedoucí odboru na ministerstvu (2)
a) kádrového, b) zvláštního (branné hospodářství)
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje 8 pracovníků
ve
2 funkcích.

C) Organi.zační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.

ýédoucí odborů a oddělení na ministerstvu (10):
a) plánovacího, b) cenového, c) organizace a technika obchodu, d) výkupu, e) potravin, f) průmysl. zboží, g) práce
a mzdy, h) finančního, i) ústř. účtárny, j ) bezpečnostního
2. osobního tajemníka ministra (1)
3. vedoucího sekretariátu
ministra (1)
4. vedoucí sekretariátů
náměstků ministra (3)
5. politického vedoucího ÚDŠ
6. žáky ÚDŠ
7. vedoucí odborů a oddělení na hlavní správě výkupu (4)
a) výkupu, b) technika výkupu, c) kádrového, d) plánovacího
8. vedoucí obchodních
odborů a kádrových
oddělení na
všech hlavních a podnikových správách (12)
9. ředitele velkoobchodních n. p. (4)
a) velkoobchodu s potravinářským
zbožím, b) velkoobchodu s oděvním zbožím, c) velkoobchodu s potřebami pro
domácnost, d) velkoobchodu s drobným spotř. zbožím
10. ředitele krajských výkupních podniků (13)
11. krajské zmocněnce pro výkup (19)
12. referenta civilní obrany (1)
13. stipendisty na studium v SSSR
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 69 prac. ve 13 funkcích.
Poznámka: předsedu závodní organizace bude předkládat oddělení stranických orgánů.
Referenty X. referátů na KNV bude předkládat oddělení státní
administrativy.

1.

82

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo zahraničního obchodu
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (4)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 5 pracovníků

ve 2 funkcích.
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H) PoHtický sekr-etar-iát úv KSČ schvaluje: ~
1. vedoucí všech odborů na ministerstvu
(14)
-,
2. vedoucího technického oddělení (branné hospodářstvřxj I)
3. vedoucího zvláštního oddělení (1)
4. obchodní přidělence (45)
5. ústřední ředitele všech výsadních společností (21)
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 82 prac.
5 funkcích.

v

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
tajemníky ministra (4)
vedoucí sekretariátů
náměstků (4)
vedoucí oddělení (5)
a) protokol, b) vízové, c) právní a zahranič. spory, d) všeobecné a koordinační, e) souhrnný plán
4. ředitele poboček výsadních společností (2)
a) Skloexport - Jablonec, b) Centrotex - Náchod
5. ved. obchodních odborů ve všech společnostech cca (63)
6. vedoucí kádrových odborů ve všech společnostech (21)
7. vedoucí kontrolních odborů ve všech společnostech (21)
8. vedoucího ústřední dělnické školy (1)
9. žáky ústřední dělnické školy (ÍOO)
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 221 prac. v 9 funkcích.
Poznámka:
1. Návrh se opírá o připravovanou reorganizaci, která však
není ještě definitivně schválena, proto počet ved. obchodních odborů výsadních společností je určen přibližně.
2. Ředitele filiálky »Investa- v Bratislavě bude schvalovat
ÚV KSS.
3. Předsedy ZO bude předkládat odd. stranických orgánů.
1.
2.
3.

Návrh kádrového pořádku
pro Ústřední radu družstev
A)

Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
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předsedu ÚRD (1)
předsedu Svazu spotřebních

družstev

(1)

3. předsedu Svazu řemeslných družstev (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 3 pracovníky

ve 3 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
členy představenstva
ÚRD (9)
předsedu revizní komise ÚRD (1)
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje

1.
2.

10 pracovníků

ve

2 funkcích.

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

členy představenstva
a) Svazu spotřebních

družstev

(9), b) Svazu

řemeslných

družstev (9)
členy revizní komise ÚRD (6)
předsedy revizních komisí obou svazů (2)
4. vedoucí odborů obou svazů, pokud nebudou již schváleni
jako členové představenstva - maximálně (10)
5. předsedu a ředitele Bratrství Praha a Včely Brno (4)
6. předsedu dozorčí rady Bratrství Praha (1)
7. ved. obchodního a kádrového odb. Bratrství Praha (2)
8. politického vedoucího a žáky ÚDŠ (61)
9. stipendisty na studium v SSSR
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 105 prac. v 9 funkcích.

2.
3.

Poznámka:
;
1. Návrh se opírá o připravovanou reorganizaci, která však
není ještě definitivně schválena.
2. Předsedu ZO bude předkládat odd. stranických orgánů.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo financí
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (4)
4. ředitele Státní banky čsl. (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje 7 pracovníků

ve 4 funkcích.
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8.
9.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
vedoucí odborů ministerstva (8)
a) správa státního rozpočtu, b) pro peněžní oběh a úvěr,
c) zahraniční, d) pro financování obrany a bezpečnosti,
e) pro financování těžkého průmyslu, f) pro financování
strojírenství, g) pro financování stavebnictví a investic,
h) kádrový
2. vedoucího odboru lidového peněžnictví (1)
3. náměstky ředitele Státní banky čsl. (4)
4. ředitele Investiční banky, Zajišťovací banky a Čsl. pojištovny (3)
Politický sekretariát schvaluje 6 pracovníků ve 4 funkcích.

žáky ÚDŠ
náměstky ředitelů

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

banky

a Československé

pojištovny (4)
vedoucí odborů Státní banky čsl. (12)
a) těžký průmysl, b) lehký průmysl, c) potravinářský
průmysl, d) zemědělství, e) JZD, f) doprava a státní zařízení, g) vnitřní obchod, h) státní vklady, i) devizový
dohled, j) akreditivy, k) financování výsadních společnos-

10.

11.

tí, l) kádrový
ředitele krajských

poboček Státní

Brně, Ostravě a Plzni (4)
12. tajemníka ředitele SBČ (1)
13. referenta branného hospodářství

banky

Státní

čsl. v Praze,

banky českoslo-

venské (1)
referenta civilní obrany SBČ (1)
vedoucí odborů Investiční banky (4)
a) plánovací, b) financování a kontrola investic a provozu
stavebnictví, c) branného hospodářství, d) kádrový
16. referenta civilní obrany Investiční banky (1)
17. vedoucího kádrového odboru Čsl. pojištovny (1)

C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

Investiční

14.
15.

vedoucí odborů ministerstva (14)
a) pro účetní evidenci, b) správu státních příjmů, c) pro
financování potravinářského průmyslu, d) pro financování lehkého a dřevařského průmyslu, e) pro financování
obchodu a výkupu, f) pro vnitro a lidovou správu, g) pro
financování
zemědělství,
h) pro financování
dopravy
a pošt, i) pro financování zdravotní péče, j ) pro financování kulturní péče a správních resortů, k) pro osobní
stavy a mzdové fondy, 1) pro věci resortu ministerstva
financí, m) všeobecný, n) kontrolně-revizní
vedoucí oddělení ministerstva (15)
a) plánovací, b) statistiky, c) kontroly plnění rozpočtu,
d) peněžní oběh a pokladní plán, e) úvěrové plány, f) devizový plán a zahraniční úvěry, g) ministerstvo národní
obrany, h) ministerstvo národní bezpečnosti, i) ministerstvo těžkého strojírenství, k) ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů, 1) ministerstvo stavebního průmyslu, m) práce a mzdy, n)devizová revize, o) celní
tajemníky ministra (2)
tajemníky náměstků ministra (4)
referenta branného hospodářství ministerstva (1)
referenta civilní obrany ministerstva (1)
politického vedoucího ÚDŠ (1)

18. stipendisty na studium do SSSR
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje

67 pracovníků

v 18 funkcích.
Poznámka: Návrh na předsedu závodní organizace ministerstva financí předkládá I. oddělení aparátu ÚV KSČ.
Finanční referenty krajských národních výborů předkládá
X. oddělení ÚV KSČ.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo zemědělství
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. povereníka (1)
3. náměstky ministra (4)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje

celkem 6 pracovníků

ve

3 funkcích.
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B)

Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
vedoucí hlavních správ (7)
a) STS, b) JZD, c) ČSSS, d) pro obiloviny, brambory,
zeleninu, e) pro technické plodiny, f) živočišné výroby,
g) pro krmiva
2. vedoucí odborů (4)
a) pro agitaci a propagaci, b) plánovacího a ekonomiky,
c) kádrového a školského, d) pro výzkum
3. hlavního agronoma v hlavní správě STS (1)
4. hlavního mechanika v hlavní správě STS (1)
5. zástupce vedoucího hlavní správy JZD (1)
6. ved. školské skupiny v odboru kádrovém a školském (1)
7. vedoucí hlavních ústavů (4)
a) rostlinné výroby, b) živočišné výroby, c) mechanizace,
d) ekonomiky
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 19 pracovníků v 7 funkcích.

10.

1.

C)

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

vedoucího sekretariátu ministra (1)
osobního tajemníka ministra (1)
tajemníky náměstků ministra (4)
bezpečnostního referenta (1)
referenta pro styk s lidově demokratickými zeměmi (1)
Hlavní správa STS:
6. vedoucí oddělení (4): a) »Smlouvy s JZD a odměna za
práci STS«, b) »Opravy a údržba«, c) kádrového, d) finančního
Hlavní správa JZD:
7. vedoucí oddělení (6): a) pro organizaci práce a odměňování v JZD III. a IV. typu, b) organizačně instruktážního,
c) plánování a ekonomiky, d) pro výrobu, e) úprava půdy
a osevní postup, f) finance a účetnictví v JZD
8. referenta pro kádry (1)
Hlavní správa ČSSS:
9. zástupce vedoucích hlavních správ (2) a) pro rostlinnou
výrobu, b) pro živočišnou výrobu
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11.

12.

13.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

vedoucí oddělení (4) a) pro plán a kontrolu, b) stavebního
a investičního, c) pro finance, d) pro kádry a školství
Hlavní správa pro obiloviny, brambory a zeleninu:
vedoucí oddělení (3) a) pro obilí,b) pro brambory, c) pro
zeleninu, víno a ovoce
Hlavní správa pro technické plodiny:
vedoucí oddělení (4): a) pro cukrovku, b) pro olejniny,
c) pro přádné rostliny, d) pro chmel a tabák
Hlavní správa pro živočišnou výrobu:
vedoucí odd. (3) a) pro jetelotravní směsky a pícniny na
orné půdě, b) pro louky a pastviny, c) pro jadrná a ostatní krmiva
'
Odbor plánovací a ekonomický:
vedoucí oddělení (3) a) »souhrnný
a výhledový plán«,
b) »krajské plány«, c) pro kontrolu plánu
Odbor kádrový a školský:
.
vedoucí oddělení (4) a) pro výběr a rozmisjovárrí
kádrů,
b) zeměd. škol, c) pro odborné kursy; d) pro mas. školení
vedoucího jednoroční dělnické školy (1)
žáky jednoroční dělnické školy (201)
vedoucí ústřední dělnické školy a) hlavní správy STS (1),
b) hlavní správy ČSSS (1)
žáky ústř. dělnických škol a) hlavní správy STS (41),
b) hlavní správy ČSSS (41)
Odbor pro výzkum:
ředitele ústavů (9) a) pro obilnářství v Kroměříži,b)
pro
řepařství v Semčicích, c) pro bramborářství
v H. Brodě,
d) pro chmelařství v Žatci, e) pro přádné rostliny v Šumperku-Temenici, f) pro chov skotů v Rapotíně u Šumperka, g) pro chov prasat v Kostelci n. Orl., h) pro chov koní
v Pohořelicích u Napajedel, i) pro chov ovcí ve Viglaši
Zvláštní odbory a oddělení
vedoucí odborů (4) a) pro hmotné zásobování
a odbyt,
b) stavebního a investičního
vedoucí oddělení (4) a) pro rozšiřování zemědělské půdy,
b) pro melioraci a hospodaření
s vodou, c) finančního,
d) pro inseminaci
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24.
25.
26.

ředitele státních strojních stanic v krajích a okresech
vedoucí krajských správ státních statků (19)
ředitele důležitých státních statků (31):
a) Mělník, kraj Praha, b)Jindřich. Hradec, kraj Č. Budějovice, c) Rožmberk, kraj Č. Budějovice, d) Horšovský
Týn, kraj Plzeň, e) Hamže, kraj Plzeň, f) Tachov, kraj
Plzeň, g) Hřebeny, kraj Karlovy Vary, h) Skalná, kraj
Karlovy Vary, ch) Krásný Dvůr, kraj Karlovy Vary, i) Žatec, kraj Ústí n. L., j) Libočany, kraj Ústí nad Labem,
k) Most, kraj Ústí nad Labem, 1) Mimoň, kraj Liberec,
m) Choust. Hradiště, kraj Hr. Králové, n) Chlumec n. C.,
kraj Hradec Králové, o) Smiřice, kraj Hradec Králové,
p) Trutnov, kraj Hradec Králové, r) Pelhřimov, kraj Jihlava, s) Pohořelice, kraj Brno, š) Hrušovany, kraj Brno,
t) Bruntál, kraj Olomouc, t) Hodonín, kraj Gottwaldov,
u) Znojmo, kraj Brno, v) Albrechtice (Osobl.), kraj Ostrava, y) Třeboň (ryb.), kro Č. Budějovice, ý) Cheb, kro Karlovy Vary, x) Jindř. Hradec, kro Č. Budějovice, xx) Zlatná, kraj Nitra, q) Holíč, kraj Bratislava, z) Viglaš, kraj
Banská Bystrica, ž) Spišská Nová Ves, kraj Košice
Org. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 665 prac. ve 26 funkcích.

Předsednictva KVKSČ schvalují:
1. ředitele státních strojních stanic, 2. politické zástupce
ředitelů STS, 3. vedoucího krajské správy ČSSS, 4. kádrového a školského referenta krajské správy ČSSS, 5. agrotechnika krajské správy ČSSS, 6. zootechnika krajské správy
ČSSS, 7. ředitele státních statků, 8. politické zástupce ředitelů státních statků, 9. předsedy JZD III. a IV. typu

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo vnitra
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

ministra vnitra (1)
náměstky ministra vnitra (2): a) pro úsek správní, b) pro
úsek hospodářský
3. předsedy všech krajských národních výborů (19)
4. primátora hlavního města Prahy (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 23 pracovníků ve
4 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

velitele ústředního odboru CO na ministerstvu vnitra (1)
zástupce velitele CO ústředního odboru na ministerstvu
vnitra pro politické věci (1)
3. velitele CO na všech KNV a ÚNV Praha (20)
4. velitele CO pro městská velitelství CO v Plzni, Ostravě,
Brně a Gottwaldově (4)
5. přednosty odborů na ministerstvu vnitra (9)
a) národních výborů, b) správního, c) kádrového, d) legislativního, e) finančního a kontrolního, f) tiskového a studijního, g) organizace místního hospodářství, h) místního
průmyslu, i) městského hospodářství
6. vedoucího hlavní správy výrobních družstev (1)
7. vedoucího podnikové správy zásobování a odbytu (1)
8. předsedu Československého svazu hasičstva
9. generálního tajemníka Čs. svazu hasičstva (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 39 pracovníků v 9 funkcích.

Předsednictva OVKSČ schvalují:
1. ředitele STS, 2. zástupce ředitele pro politickou práci STS,
3. vedoucího agronoma a vedoucího strojního mechanika
STS, 4. ředitele státního statku, 5. zástupce ředitele pro
politickou práci na státním statku, 6. agrotechnika na státním statku, 7. zootechnika na státním statku, 8. předsedy
JZD III. a IV typu, 9. správce hospodářství (dvorů) státního statku
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C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.

referenty všech KNV a ÚNV Praha (20)
vedoucí oddělení pro mechanizaci na zemědělských referátech KNV (19)
předsedy všech obvodních národních výborů v Praze
předsedy všech okresních a jednotných národních výborů
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5.

tajemníky
všech krajských
národních
výborů a ÚNV
Praha
6. předsednictvo ústředního výboru Československého
svazu hasičstva
7. vedoucí oddělení (6)
a) mobilizačního ústředního odboru CO, b) organizačního,
operativního a přípravného ústředního odboru CO, c) plánovacího a rozpočtového ústředního odboru CO, d) technicko-chemického,
zdravotního
ústředního
odboru CO,
e) výzkumného a vývojového ústředního CO, f) hlavního
velitelství požární ochrany
8. tajemníka ministra vnitra
9. tajemníky náměstka ministra (2)
a) pro úsek správní, b) pro úsek hospodářský
10. předsedu celozávodního výboru závodní organizace KSČ
na ministerstvu vnitra
11. bezpečnostního referenta ministerstva vnitra
12. žáky a) do ústřední dělnické školy pořádané ministerstvem vnitra, b) do 5 měsíčních škol pořádaných ministerstvem vnitra
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 701 pracovníka ve 12 funkcích.

A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

ministra národní obrany (1)
náměstky ministra (3) a) pro věci materiální, b) pro věci
politicko-správní, c) náčelníka generálního štábu
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem čtyři pracovníky ve
dvou funkcích.
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C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
předsedu Svazu pro spolupráci s armádou (1)
ústř. tajemníka Svazu pro spolupráci s armádou

předsednictvo
ústředního výboru Svazu pro spolupráci
s armádou (28)
4. předsedu Svazu lidového letectví (1)
5. ústředního tajemníka Svazu lidového letectví (1)
6. ústřední výkonný výbor Svazu lidového letectví (17)
7. předsedu Svazu lidového motorismu (1)
8. ústředního tajemníka Svazu lidového motorismu (1)
9. členy předsednictva
výkonného výboru Svazu lidového
motorismu
Návrhy vyšších důstojníků a generálů armády předkládá ministr národní obrany sám podle schváleného kádrového pořádku.
Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje asi 80 pracovníků
v 9 funkcích.

5.
6.
7.
8.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo národní obrany

1.
2.

3.

(1)

16.

členy ústř. výboru Svazu pro spolupráci s armádou (55)
členy ústřední revizní komise Svazu pro spolupráci s armádou (7)
předsednictva krajských výborů Svazarmu (19)
tajemníky krajských výborů Svazu pro spolupráci s armádou (19)
členy ústřední revizní komise Svazu lidového letectví (6)
předsedy krajských výborů Svazu lidového letectví (19)
tajemníky krajských výborů Svazu lidového letectví (19)
členy a náhradníky
výkonného výboru Svazu lidového
motorismu
členy ústřední revizní komise Svazu lidového motorismu
předsedy kraj. výborů Svazu lidového motorismu (19)
tajemníky kraj. výborů Svazu lidového motorismu (19)
předsedu Svazu chovatelů poštovních holubů (1)
ústř. tajemníka Svazu chovatelů poštovních holubů (1)
předsedu ústřední revizní komise Svazu chovatelů poštovních holubů (1)
členy ústředního výboru Svazu chovatelů poštovních holubů (14)
předsedu Kynologické jednoty (1)
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17. ústředního tajemníka Kynologické jednoty (1)
18. předsedu ústřední revizní komise Kynologické jednoty (1)
19. členy ústředního výboru Kynologické jednoty (14)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje asi 240 pracovníků
v 19 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo národní bezpečnosti
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:

A)

1.
2.

ministra (1) .
náměstky ministra (5) a) pro věci politické, b) pro věci
kádrové a školské, c) pro operativu
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 6 pracovníků ve
2 funkcích.

14.

zástupce velitele vojenské zpravodajské služby pro věci
politické (1)
15. velitele zvláštních
útvarů (3) a) »Jasan«, b) »Javor«,
c) »Jánošík«
16. velitele okruhů vojenské zpravodajské služby (2)
17. velitele sektorů (7) a) protivýzvědné styky, b) tajně politického, c) hospodářského,
d) operativně
technického,
e) operativního, f) vyšetřovacího A, B, g) administrativně
kontrolního
18. zástupce velitele Pohraniční stráže pro týl (1)
19. velitele brigád Pohraniční stráže (9),
velitele vojenských uěilišt a) Pohraniční stráže 9600 (1),
b) Pohraniční stráže 9100 (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 106 pracovníků v 19 funkcích.
C)

B)

Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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velitele (4) a) Státní bezpečnosti, b) Veřejné bezpečnosti,
c) Pohraniční stráže, d) vojenské zpravodajské služby
krajské velitele a) Státní bezpečnosti (19), b) Veřejné
bezpečnosti (19)
náčelníka štábu Pohraniční stráže (1)
náčelníka politického oddělení na velitelství Pohraniční
stráže (1)
velitele odborů (7) a) ochrana vládních činitelů na ministerstvu, b) evidence na ministerstvu,
c) hospodářského,
d) »Z« na ministerstvu,
e) vězeňského,
f) spojovacího,
g) kádrového a školského
velitele útvaru »Hrad« (1)
velitele oblasti »Jizera. (1)
velitele politického oddělení na ministerstvu (1)
zástupce velitele Státní bezpečnosti (1)
zástupce velitele Státní bezpečnosti pro kraje (19)
zástupce velitele Veřejné bezpečnosti (1)
zástupce velitele Pohraniční stráže (1)
zástupce velitele vojenské zpravodajské služby (2)

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

velitele oddělení na v.elitelství Veřejné bezpečnosti (6)
a) organizačního, b) operativního, c) kriminálního,
d) dopravního, e) hospodářského, f) evidenčního
zástupce velitelů odborů (8)
a) ochrana vládních činitelů, b) ochrana vládních činitelů
pro věci politické, e) evidence na ministerstvu,
d) hospodářského, e) »Z« na ministerstvu, f) vězeňského, g) spojovacího, h) školského a kádrového
zástupce velitelů krajských velitelství
a) Státní bezpečnosti (19), b) Veřejné bezpečnosti (19)
zástupce velitelů krajských velitelství Veřejné bezpečnosti pro věci politické (19)
náčelníky sektorů na velitelství Pohraniční stráže (6)
a) operativního, b) zpravodajského, c) školského, d) doplňovacího, e) spojovacího, f) šifrovacího
zástupce velitelů okruhů voj. zpravodajské služby (2)
velitele odborů velitelství voj. zpravodajské služby (6)
zástupce velitelů brigád a) Pohraniční stráže pro věci politické (9), b) Pohraniční stráže pro týl (9)
zástupce velitele oblasti »Jizera- pro věci politické (1)
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10.
11.
12.
13.
14.

zástupce velitele oblasti »Jizera« pro útvar »Jeřáb«
velitele kontrolního oddělení na ministerstvu (1)
velitele sekretariátu ministerstva (1)
zástupce velitele sekretariátu ministerstva (1)
velitele sektorů při kádrovém odboru na ministerstvu (6)
a) školského, b) organizačního, c) Státní bezpečnost kádrového odboru na ministerstvu,
d) Veřejná bezpečnost
kádrového odboru na ministerstvu, e) Pohraniční stráž
kádrového odboru na ministerstvu, f) (kádry ministerstva) kádrového odboru na ministerstvu
15. zástupce velitele velitelství vojenské zpravodajské služby
pro věci politické (1)
16. zástupce náčelníka štábu Pohraniční stráže (1)
17. velitele ústavů (2) a) tech.-výzkumného, b) archivního
18. velitele věznice (3) a) v Ruzyni, b) v Leopoldově, c) v Pardubicích
19. velitele vězeňského oddělení oblasti »Jiaera« (1)
20. velitele sekretariátu velitelství (2) a) Veřejné bezpečnosti, b) Státní bezpečnosti
21. tajemníka ministra (1)
22. tajemníky náměstků ministra a) pro věci politické (1),
b) pro věci kádrové a školské (1), c) pro operativu (3)
23. tajemníky útvarových organizací KSČ na ministerstvu
národní bezpečnosti a ve zvláštních útvarech (10)
24. předsedy útvarových organizací KSČ na ministerstvu národní bezpečnosti a ve zvláštních útvarech (16)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje 154 pracovníků ve
24 funkcích.
Návrh kádrového
pořádku
pro Lidové milice
A) Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje:
1. hlavního velitele Lidových milic CI)
2. velitele Lidových milic na Slovensku (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem dva pracovníky ve
2 funkcích.
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B) Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. zástupce hlavního velitele Lidových milic (1)
2. politického vedoucího hlavního velitelství Lidových milic (1)
3. politického vedoucího velitelství Lidových milic na Slovensku (1)
4. zástupce velitele Lidových milic na Slovensku (1)
5. krajské velitele Lidových milic (19)
6. velitele oddělení hlavního velitelství Lidových milic (4)
a) kádrového, b) materiálního, c) výcvikového, d) operativního
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 27 pracovníků v 6 funkcích.
C) Organizační
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. referenty hlavního velitelství Lidových milic (15)
2. referenty velitelství Lidových milic na Slovensku (7)
3. politické vedoucí krajských velitelství Lidových milic (19)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 41 pracovníků ve 3 funkcích.
Návrh na kádrový pořádek
pro ministerstvo
spravedlnosti
A) Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra (1)
2. náměstky ministra (2) a) pro výkon justice a legislativu,
b) pro věci hospodářské, plánování a advokacii
3. předsedu Nejvyššího soudu (1)
4. generálního prokurátora (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 5 pracovníků ve
4 funkcích.
B) Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu Státního soudu (1)
2. státního prokurátora (1)
3. náměstka Státního soudu (1)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

náměstka státního prokurátora (1)
náměstka Nejvyššího soudu (1)
náměstka generálního prokurátora (1)
velitele Sboru vězeňské stráže (1)
zástupce velitele Sboru vězeňské stráže (1)
krajské velitele Sboru vězeňské stráže (19)
předsedy krajských soudů (19)
krajské prokurátory (19)
řed. Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti (1)
přednosty odborů na ministerstvu (4) a) kádrového, b) legislativního,
c) dohledu nad soudy a prokuraturami,
d) plánovacího a hospodářského
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 70 pracovníků
ve 13 funkcích.
C)

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo státní kontroly
A)

1. ministra (1)
2. náměstka ministra (1)
3. oblastního zmocněnce státní kontroly pro Slovensko (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem 3 pracovníky ve 3
funkcích.
B)

Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

vedoucí oddělení ministerstva
(5) a) organizačního,
b) bezpečnostního, c) kontrolního, d) kádrového, e) vnitřní správy
2. vedoucího sekretariátu ministerstva (1)
3. hlavní státní kontrolory ministerstev (14)
a) paliv a energetiky, b) hutí a rudných dolů, c) chemie,
d) těžkého strojírenství, e) všeobecného strojírenství,
f) lehkého průmyslu,g) potravinářského průmyslu, h) lesů a dřevařského průmyslu, i) zemědělství, j ) zahraničního a vnitřního obchodu, k) dopravy, I) vnitra, m) školství
a informací, n) hospodářské činnosti ministerstva národní obrany, Kanceláře prezidenta republiky, Národního
shromáždění, Úřadu předsednictva vlády, Státního úřadu
plánovacího, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva
národní bezpečnosti pro Slovensko.
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 20 pracovníků ve 3 funkcích.

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:

tajemníka ministra (1)
tajemníky náměstků ministra (2)
bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
přednosty oddělení na ministerstvu
(3) a) kádrového,
b) trestního, c) kádrového Sboru vězeňské stráže
5. ředitele Právnické školy pracujících (2)
6. stálé učitele-Právnické
školy pracujících (4)
7. posluchače Právnické školy pracujících (60)
8. ředitele dorostových výchoven (8) a) Ledce, b) Kostomlaty, c) Albrechtice, d) Praha II, Lublaňská 33, e) PrahaHodkovičky, f) Brno, g) Tomašov, h) Šamorín
9. velitele trestních ústavů (8) a) Bory, b) Valtice, c) Mírov,
d) Leopoldov, e) Ilava, f) pro mladistvé, Zámrsk, g) pro
mladistvé, Lnáře, h) pro mladistvé, Hlohovec
10. velitele táborů nucených prací (4) a) Gottwaldov, b) Třebořice, c) Brno, d) Ruskov
11. předsedu Ústředí advokátních poraden (1)
12. předsedy celozávodních výborů KSČ (2) a) na ministerstvu, b) na velitelství Sboru vězeňské stráže
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 96 pracovníků ve 12 funkcích.

Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:

1.
2.
3.
4.

C)

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.

2.
3.
4.
5.

vyšší kontrolory (80)
(krajští zmocněnci i vedoucí komisí pro Slovensko jsou ve
funkcích vyšších kontrolorů)
předsedu celozávodního výboru KSČ na ministerstvu (1)
vedoucího skupiny pro zvláštní účely (1)
tajemníka ministra (1)
tajemníka náměstka ministra (1)

98
99

6.
7.

bezpečnostního referenta na ministerstvu (1)
ředitele školy ministerstva státní kontroly (1)
8. učitele školy ministerstva státní kontroly (3)
9. posluchače školy ministerstva státní kontroly (45)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 134 pracovníků v 9 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo zdravotnictví
A)

Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
ministra (1)
2. náměstky ministra (4) a) pro plánování a správní záležitosti, b) pro hygienu, epidemiologii a zdravotní osvětu,
c) pro léčebně preventivní péči, d) pro výrobu a distribuci
léčiv a zdravotnických potřeb
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem pět pracovníků ve
2 funkcích.
1.

B)

Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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přednostu sekretariátu ministra (1)
přednosty odborů (7) a) plánovacího, b) pro hygienu a
epidemiologii, c) pro péči o matku a dítě, d) pro léčebně
preventivní zařízení, e) správního, f) stavebních investic,
g) pro zdravotnickou osvětu, h) kádrového
ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (1)
přednostu Ústředí zdravotnického výzkumu (1)
předsednictvo poradního sboru ministerstva
předsednictvo Čs. červeného kříže
hlavní výbor vědecké společnosti Purkyně
ředitele státních fakultních nemocnic
ředitele vědeckých výzkumných ústavů (6)
a) pro experimentální
chirurgii,
b) pro péči o matku
a dítě, c) pro potírání zhoubných nádorů, d) pro nemoci
oběhu krevního, e) pro fyziologii a pathologii práce, f) pro
výživu

10.
11.

ředitele Státního sanatoria (1)
zástupce ředitele Státního sanatoria (1)
12. ředitele hlavních správ (4) a) lázní, b) výroby léčiv, c) zásobování, d) distribuce a výroby léčiv
13. hlavní odborníky ministerstva (5) a) pro chirurgii, b) pro
vnitřní lékařství, c) pro dětské lékařství, d) pro nemoci
ženské a porodnické, e) pro další úseky odborné zdravotní péče
14. přednostu ústředního sektoru civilní obrany (BR) (1)
15. přednostu oddělení pro zvláštní úkoly (BR) (1)
16. správu státních rezerv (BR)
17. ředitele lázní (6) a) Karlovy Vary, b) Jáchymov, c) Mariánské Lázně, d) J eseník, e) Poděbrady, f) Luhačovice
18. politického vedoucího Ústřední dělnické školy při ministerstvu zdravotnictví (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje 76 pracovníků.
C)

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

tajemníky ministra
tajemníky náměstků ministra a) pro plánování a správní
záležitosti, b) pro hygienu-epidemiologii
a zdravotnickou
osvětu, c) pro léčebně preventivní péči, d) pro výrobu
a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb
3. předsedu celozávodního výboru KSČ na ministerstvu
4. bezpečnostního referenta na ministerstvu
5. ředitele krajských ústavů národního zdraví
6. vedoucího referátu při ministerstvu pro řízení Státního
sanatoria (1)
7. kádrové referenty u hlavních správ na ministerstvu
8. lékaře Státního sanatoria
9. konziliáře Státního sanatoria
10. přednosty oddělení (3) a) dohledu nad výrobou léčiv,
b) distribuce zdravotnických pracovníků, c) škol a výuky
lékařů
11. žáky ÚDŠ při ministerstvu zdravotnictví
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 108 pracovníků v 11 funkcích.
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Návrh kádrového pořádku
pro ministerstvo zahraničních věcí
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra zahraničních věcí (1)
2. náměstky ministra (4) a) pro věci mezinárodní, b) pro evropský a asijský odbor, c) pro anglo-americký
a II. evropský odbor, d) pro věci hospodářské
3. velvyslance
4. vyslance
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. osobní tajemníky ministra (5)
2. generální konzuly
3. konzuly
4. velvyslanecké rady
5. vyslanecké rady
6. I. velvyslanecké tajemníky
7. II. velvyslanecké tajemníky
8. III. velvyslanecké tajemníky
9. I. vyslanecké tajemníky
10. II. vyslanecké tajemníky
11. III. vyslanecké tajemníky
12. ředitele diplomatické školy ÚDŠ (1)
13. generálního sekretáře ministra (1)
14. šéfa diplomatického protokolu (1)
15. přednosty odborů (10)
a) kádrového, b) sovětského,c)
tiskového, d) mezinárodního, e) asijského, f) germánského,
g) evropských lidových demokracií, h) západoevropského,
i) americko-britského, j ) správy spojů (šifry)
16. velvyslanecké atašé
17. vyslanecké atašé
C: Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu celozávodního výboru KSČ (1)
2. tajemníky náměstků ministra (4)
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3.

přednosty správ (2)
a) vnitřní administrativy;
b) hospodářsko-finanění
a
tárenské
4. přednosty oddělení (25)
a) osobního, b) školského, c) kurýrního,
d) politického,
e) operativního a koordinačního, f) rozpočtového a finančního, g) hospodářského,
h) smluvně-právního,
i) konzulárního, j) pasového a vízového, k) pro Spojené národy,
I) pro světové hospodářství,
m) studijního a dokumentačního, n) informačního
a propagačního,
o) zpravodajského a kontrolního, p) pro Polsko a Madarsko, r) pro Albánii, Bulharsko a Rumunsko, s) pro Německo, t) pro
Čínskou lidovou republiku, u) pro Turecko, Írán, Afghánistán, Nepál, Izrael, v) pro Britské společenství národů
a Irsko, y) pro USA, x) pro Latinskou Ameriku, q) jihoevropského, z) západoevropského
5. politické vedoucí (7)
a) pro Rakousko, b) pro Koreu, Mongolsko, Vietnam,
c) referátu Arabské státy, d) referátu pro kapit. státy
Dálného Východu, e) referátu Británie, Irsko, f) referátu
pro kolonie a dominia, g) referátu severského
6. vedoucí referátů (11)
a) mzdy a práce, b) osobní a kádrové evidence, c) šekového, revizního, všeobecného a příruční pokladny, d) mzdového pro ústředí, e) pro zahraničí a ostatní zúčtovací
odvětví, f) zúčtovacího pro účiny státní bankou, g) zúčtov.
pro účiny zastupitelských
pokladen, h) cenzury pokladních účinů zastupitel. pokladen, i) adjustace cestovních
a věcných účtů, j) zúčtovacího kontokorentních
účinů,
k) šifry
7. bezpečnostního referenta (1)
8. ředitele Správy služeb diplomatického sboru (1)
9. zástupce šéfa diplomatického protokolu (1)
10. žáky ÚDŠ
Poznámka:
Systemizace pracovníků
za hranicemi v důsledku provádění
reorganizace není dosud známa.
úě-
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Návrh kádrového pořádku
pro Kancelář prezidenta republiky
A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. přednostu
Předsednictvo

Kanceláře prezidenta republiky (1)
ÚV KSČ schvaluje 1 pracovníka v 1 funkci.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

přednostu sekr. Kanceláře prezidenta republiky (1)
přednosty odborů (5) a) politického, b) národohospodářského, c) kulturního a tiskového, d) hospodářského
a správního, e) kádrového a personálního
3. zástupce přednostů odborů (5) a) politického, b) národehospodářského,
c) kulturního
a tiskového, d) hospodářského a správního, e) kádrového a personálního
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 11 pracovníků ve 3 funkcích.

f) těžké a všeobecné strojírenství,
g) hutě, rudné doly
a stavební průmysl, h) lehký průmysl, lesní a dřevařský
průmysl a dopravu, i) pracovní síly, mzdy, národ. pojištění, zdravotnictví, j) zemědělství (všeobecně), k) JZD
6. sekretářky (2) a) přednosty Kanceláře prezidenta republiky, b) přednosty
sekretariátu
Kanceláře
prezidenta
republiky
7. vedoucí (4) a) správy inventáře,
b) správy technické,
c) správy skladů a garáží, d) správy zahrad
8. komorníka prezidenta republiky (1)
9. stolníky prezidenta republiky (3)
10. řidiče vozů (2) a) prezidenta republiky, b) choti prezidenta republiky
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 49 pracovníků v 10 funkcích.

Návrh kádrového pořádku
pro Úřad předsednictva vlády

C) Organizační sekretariát ÚVKSČ schvaluje:
1.

2.
3.
4.
5.
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přednosty oddělení (20) a) pro záležitosti vnitropolitické,
b) pro záležitosti zahraničněpblitické
pro protokol a ceremoniál, c) justiční správy, d) stížnostního, e) pro finance
a vnitřní obchod, f) pro průmysl, g) pro zemědělství,
h) pro zahraniční
obchod, i) pro věci školské a obecně
kulturní, j ) tiskového a publikačního, k) výtvarného umění, archeologie a muzejního, 1) politického archivu a spisů Klementa Gottwalda, m) knihovny, n) pro věci právní
a plánovací, o) stavební správy, p) rozpočtového, r) správy Pražského hradu, s) kádrového, t) osobního
vedoucí tajného protokolu (1)
přednosty (3) a) správy státního statku Lány, b) hospodářské správy statku Lány, c) lesní správy Lány
vedoucí (2) a) správy domu prezidenta republiky, b) zámku Lány
referenty
(11) pro a) věci finanční, b) vnitřní obchod,
c) potravinářský
průmysl, d) plánování, statistiku, hmotné zásobování a výzkum, e) palivo, energetiku a chemii,

A) Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.

předsedu vlády (1)
náměstky předsedy vlády (4) a) I. náměstka předsedy
vlády, b) II. pro národohospodářský
odbor, c) III. pro
politicko-správní odbor, d) IV.
Předsednictvo ÚV KSČ· schvaluje celkem pět pracovníků ve
2 funkcích.

B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1.
2.
3.
4.

vedoucího sekretariátu
předsedy vlády (1)
tajemníka předsedy vlády (1)
vedoucího sekretariátu
II. náměstka předsedy vlády pro
národohospodářský
odbor (1)
referenty (7) a) pro rezervování pracovních sil, b) pro ministerstvo národní obrany a ministerstvo národní bezpečnosti, c) pro ministerstvo zahraničních věcí a komisi pro
styky s cizinou, d) pro věci kádrové a osobní, e) pro věci
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tiskové, f) pro věci finanční a plánovací, g) pro hospodářskou správu
5. vedoucího ústřední kanceláře (tajný protokol, korespondence, telefonní ústředna) (1)
6. tajemníky (24)
a) Státní mzdové komise, b) pro veřejné zaměstnance
v rámci Státní mzdové komise, c) pro ministerstvo těžkého strojírenství,
d) pro ministerstvo stavebního průmyslu, e) pro plánování a výzkum, f) pro ministerstvo zemědělství, g) pro všeobecné strojírenství,
h) pro ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů, ch) pro ministerstvo paliv a energetiky, i) pro dopravu a pošty, j ) pro
ministerstvo chemického průmyslu a pro průmysl ministerstva zdravotnictví, k) pro ministerstvo lehkého průmyslu a pro průmysl ministerstva
informací a osvěty,
1) pro ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, m) pro
ministerstvo
potravinářského
průmyslu, n) pro místní
hospodářství,
o) pro ministerstvo financí, p) pro ministerstvo zahraničního obchodu, r) pro ministerstvo vnitřního
obchodu, s) pro ministerstvo pracovních sil, š) pro státní
traktorové stanice, čs. státní statky a výrobu, t) pro legislativu a pro ministerstvo spravedlnosti, u) pro ministerstvo informací a osvěty a Úřad pro věci církevni,
v) pro ministerstvo školství, věd a umění a pro výstavbu
Prahy, y) pro ministerstvo
zdravotnictví
a pro Státní
úřad tělesné výchovy a sportu, z) pro ministerstvo vnitra
a lidovou správu
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 36 pracovníků v 7 funkcích.
C) Organizační
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. referenty a) pro dislokační komisi, b) pro ceremoniál
a řadovou agendu
2. osobní sekretářku předsedy vlády (1)
3. vedoucí sekretariátu (3) a) I. náměstka předsedy vlády,
b) III. náměstka
předsedy vlády pro politicko-správní
odbor, c) IV. náměstka předsedy vlády
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4.

osobní sekretářku II. náměstka předsedy vlády pro národohospodářský odbor (1)
5. předsedu celozávodního výboru KSČ na Úřadu předsednictva vlády- (1)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 8 pracovníků v 5 funkcích.

Návrh kádrového
pořádku
pro Národní shromáždění
A) Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje:
1. předsedu Národního shromáždění (1)
2. místopředsedy Národního shromáždění (6)
3. generálního tajemníka Národního shromáždění (1)
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje celkem osm pracovníků
3 funkcích.

ve

B) Politický sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. náměstka generálního tajemníka (1)
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje jednoho pracovníka
v 1 funkci.
C) Organizační
sekretariát
ÚV KSČ schvaluje:
1. kádrového a bezpečnostního referenta (1)
2.· předsedu celozávodní organizace KSČ (1)
3. sekretářku předsedy Národního shromáždění (1)
Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje celkem 3 pracovníky ve 3 funkcích.

Návrh kádrového
pořádku
pro Státní úřad pro věci církevní
A) Předsednictvo
ÚV KSČ schvaluje:
1. ministra, pověřeného řízením Státního
církevní (1)

úřadu

pro věci
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2. náměstky ministra (2) a) 1., b) II.
Předs. ÚV KSČ schvaluje 3 pracovníky ve 2 funkcích.
B) Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. arcibiskupy (2) a) pražského, b) olomouckého
2. biskupy (10) a) hradeckého, b) litoměřického, c) 'českobudějovického, d) brněnského, e) nitranského,
f) trnavského, g) banskobystrického,
h) košického, ch) spišského,
i) rožňavského
3. apoštolského administrátora v Těšíně (1)
4. světící biskupy (2)
5. kapitulního vikáře (1)
6. generálního vikáře (1)
7. hlavy církví (13) a) československé,
b) pravoslavné,
c) evangelické českobratrské, d) augšpurské evangelické slovenské, e) reformované
evangelické
na Slovensku,
f) slezské augšpurského vyznání, g) židovské, h) jednoty
českobratrské,
ch) jednoty bratrské, i) bratrské jednoty
Chelčického (baptisté), j) církve methodistů,
k) církve
unitářů, I) církve adventistů
8. přednosty odborů (4) a) katolického,
b) nekatolického,
c) informačního, d) hospodářského
9. přednostu oddělení kádrového (1)
Polit. sekretariát ÚV KSČ schvaluje 35 prac. v 9 funkcích.
C) Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
l. tajemníka ÚNV Praha pro věci církevní (1)
2. tajemníky KNV pro věci církevní (19)
3. přednostu sekretariátu ministra pro věci církevní (1)
4. bezpečnostního referenta na Státním úřadě pro věci církevní (1)
5. předsedu celozávodního výboru KSČ na Státním úřadě
pro věci církevní (1)
Organizační sekretariát
ÚV KSČ schvaluje celkem 23 pracovníků v 5 funkcích.
S ÚA, fond ÚV KSČ, 02/5, sv. 16, a. j. 82, 146 stran cyklostylovaného strojopisu
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5

1952, Praha. - Přehled o funkcích v průmyslu, schvalovaných
krajskými a okresními orgány KSČ.
Kádrový pořádek předsednictev krajských (KV) a okresních (OV) výborů KSČ pro obsazování funkcí v průmyslových podnicích. Schvalují funkce
- v oblasti ministerstva těžkého průmyslu:
předsednictva KV (278):
4 funkce ve všech nár. podnicích, ředitele všech poboč. závodů;
předsednictva OV (147):
vedoucí všech pobočných závodů, hlavního inženýra všech pobočných závodů, vedoucí provozů čtyř sléváren;
- v oblasti ministerstva paliva energetiky:
předsednictva KV (73):
5 funkcí ve všech elektrárnách a rozvodech, 3 funkce ve všech
plynárenských podnicích, ředitele všech závodů většího významu, nad 1000 tun těžby;
předsednictva OV:
5 funkcí ve všech elektrárnách a rozvodech, 1 funkci ve všech
plynárenských podnicích, ředitele menších elektrárenských
závodů, dvě funkce v podnicích Čs. naftových závodů, ředitele
všech závodů menšího významu, do 1000 tun těžby;
- v oblasti ministerstva hutí a rudných dolů:
předsednictva KV (446):
ředitele všech pobočných závodů ministerstva;
předsednictva OV (389):
2 funkce ve všech pobočných závodech ministerstva;
- v oblasti ministerstva chemického průmyslu:
předsednictva KV (273):
vedoucí všech pobočných závodů většího významu;
předsednictva OV (281):
2 funkce ve všech pobočných závodech většího významu;
- v oblasti ministerstva všeobecného strojírenství:
předsednictva KV (206)
předsednictva OV:
34 funkcí v různých podnicích, zejm. branného hospodářství;
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- v oblasti ministerstva

lehkého průmyslu:
předsednictva KV (14):
6 funkcí ve všech nár. podnicích, ředitele všech poboč. závodů;
předsednictva OV:
3 funkce ve všech pobočných závodech;
- v oblasti ministerstva potravinářského průmyslu:
předsednictva KV (85):
6 funkcí ve všech národních podnicích, ředitele všech cukrovarnických závodů;
předsednictva OV:
2 funkce ve všech podnicích, kde schvaluje ředitele předsednictvo KV, ředitele pobočných závodů, vedoucí jatek;
- v oblasti ministerstva stavebnictví:
předsednictva KV:
řed. všech závodů Stavoprojektu,
řed. všech závodů Opravny
strojů, 4 funkce ve všech závodech pro stavby branného hospodářství, 5 funkcí ve všech nár. podnicích staveb bytových,
průmyslových a jiných, ředitele všech závodů n. p. Stavivo;
předsednictva OV:
vedoucí provozoven: opraven strojů, stavebních hmot a keramiky, staveb;
- v oblasti ministerstva lesů a dřevařského průmyslu:
předsednictva KV (310)
předsednictva OV (3):
ředitele všech pobočných závodů;
- v oblasti ministerstva pracovních sil:
předsednictva KV (76):
ředitele státních pracovních záloh, 5 funkcí ve všech odborných učilištích;
předsednictva OV:
vedoucí referenty místní správy pracovních sil, vedoucí domovů;
Ve všech podnicích schvalovala předsednictva KV vedoucí učňovských středisek.
SÚA, fond úv KS6, 100/2, sv. 57, a. j. 632, s. 1-82; přehled zpracovaný editorem, 82 stran průklepu strojopisu
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1952, 4. srpen, Praha. - Usnesení předsednictva

ÚV KSČ o před-

kládání kádrových návrhů orgánům KSČ.
Návrh
směrnic na postup při předkládání kádr. návrhů mrrusterstvy a ústř. úřady příslušným stranickým orgánům. 1
Na schůzi předsednictva ÚV KSČ dne 1. října 1951 mluvil
soudruh Gottwald o nutnosti vytvořit těsnou spolupráci mezi
pracovníky ústředního
aparátu
a komunisty v hospodářských
ministerstvech.
O této spolupráci soudruh Gottwald řekl:
»Nyní předním úkolem každého oddělení a každého odboru
aparátu bude, aby znal lidi, kteří pracují na jeho úseku.« Pokud
jde o ministerstva,
pravil soudruh Gottwald: »Na všech ministerstvech jsou kádroví referenti, kteří podléhají přímo ministrovi. Jejich spolupráce s příslušným oddělením aparátu ÚV KSČ
v přípravě kádrových návrhů musí být velmi těsná. Mezi ministerstvy a ústředním
aparátem
nesmí být vojna, nýbrž těsná
spolupráce, musí být dány stranou všechny osobní sympatie
a antipatie a vymýceno klikařství..
K uskutečňování
této směrnice na ús. kádr. práce byl vypracován nový kádr. pořádek podle povahy jednotl. ministerstev.

1.

2.

1 Předsednictvo ÚV KSČ přijalo k tomuto bodu usnesení:
Schvaluje se předložený návrh směrnic na postup při předkládání kádrových
návrhů ministerstvy a ústředními úřady příslušným stranickým orgánům s těmito doplňky a změnami:
a) Do směrnic bude vloženo ustanovení, že se netýkají kádrových návrhů
ministerstva národní obrany a z resortu ministerstva národní bezpečnosti,
Pohraniční stráže a Vnitřních stráží.
b) Poslední odstavec z části A bod 1. bude znít: Tam, kde ministr není členem
strany, podává návrh v dohodě se svým ministrem jeho náměstek, který
zodpovídá straně za příslušný sektor.
c) Bod A 2. bude znít: Vedle řádného zdůvodnění má být návrh doložen:
a) Základním kádrovým materiálem.
d) V části B bod 4. bude znít: Před podáním návrhu na jmenování promluví
ved. odd. ÚV nebojím pověřený prac. osobně s navrhovaným ěl. strany.
Směrnice budou zaslány všem komunistickým ministrům nebo nám. ministrů.
Provede s. Novotný
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K důslednému dodržování kádrového pořádku a k úspěšnému zvládnutí úkolů, vyplývajících z potřeby urychleného obsazení vedoucích a odpovědných míst v nově organizovaném
státním a hospodářském aparátě, je zapotřebí stanoviti společný
postup při předkládání kádrových návrhů ministerstvy příslušným orgánům ústředního výboru KSČ.
Předkládáme proto návrh na postup při podávání a projednávání návrhů na kádrová opatření na místech; zahrnutých do
schváleného kádrového pořádku.
A) Spolupráce ministerstva na kádrových návrzích.
1. Písemný návrh podává ministr podle schváleného kádrového pořádku prostřednictvím příslušného oddělení ÚV KSČ; při
tom dbá, aby byly dodržovány a uplatňovány zásady o provádění
kádrové politiky ve státním a hospodářském aparátě. Tam, kde
ministr není člen strany, podává návrh v dohodě se svým ministrem jeho nám., který zodpovídá straně za příslušný sektor.
2. Vedle řádného zdůvodnění má být návrh doložen:
a) základním kádrovým materiálem. Za základní kádrový
materiál je považován: dotazník, vyplněný ve všech jeho rubrikách, podrobný životopis, obsahující všechny důležité údaje o odborném i politickém vývoji z doby první republiky, okupace a po
osvobození, vyjádření a pracovní zhodnocení od vedení úřadu,
u ministerstva
s uvedením, zda soudruh ministr souhlasí, dále
zhodnocení od podniků nebo závodů, kde navrhovaný dříve pracoval, vyjádření mas. organizací (především ROH, ČSM, případně SČSP) a jeho činnost v nich, posudky od věrohodných osob,
které s ním pracovaly nebo jej z jeho činnosti dobře znají, výpis
z trestního rejstříku, v případě potřeby lékařské vysvědčení.
b) Výpisem z kádrového materiálu, ve kterém jsou uvedena
osobní data jmenovaného, stručný běh života, zhodnocení odborné kvalifikace a věrnosti lidově demokratickému
zřízení a kterým je potvrzena správnost výběru.
Při přemístění nebo výměně pracovníků mezi jednotlivými
resorty je třeba návrh doložiti ještě vyjádřením, že opatření bylo
mezi resorty dohodnuto.
.
V návrhu na odvolání vedoucího pracovníka je třeba kromě
zdůvodnění odvolání uvést také, jakým způsobem se minister112

stvo postaralo o jeho bezodkladné pracovní zařazení na vlastním
nebo jiném úseku.
Na projednání řádně zdůvodněného a doloženého návrhu je
třeba počítat zpravidla s dobou nejvýše 6 týdnů, v níž během
4 týdnů bude provedeno přezkoumání a přešetření a v dalších
2 týdnech bude návrh předložen příslušnému stranickému orgánu a ministru sdělen výsledek.
Kádrové změny ve funkcích, na které se sice kádrový pořádek vztahuje, ale které nesnesou odkladu, provede ministr prozatímním opatřením a uvědomí o něm nejpozději do 6 týdnů
příslušné oddělení ústředního výboru.
V této době podá definitivní kádrový návrh, není-li možno
provést konečné rozhodnutí, požádá o prodloužení lhůty.
Pro všechny případy kádrových změn platí jako zásada,
aby byly s těmi, jichž se týkají, osobně projednány ministrem
nebo jím pověřeným pracovníkem.
B) Spolupráce aparátu ÚV KSČ na předložení kádrových
návrhů volenému orgánu.
1. Tajemník ÚV KSČ nebo jím pověřený vedoucí oddělení
za pomoci pracovníků aparátu přezkoumají pečlivě a pozorně
každý předložený návrh. Zajistí, aby byl nejpozději během čtyř
týdnů po stranické linii doprověřen a do konce dalších 2 týdnů
projednán příslušným orgánem ústředního výboru a výsledek
oznámen soudruhu ministrovi, který návrh podává.
2. Tajemník ÚV KSČ nebo jím pověřený vedoucí oddělení
oznámí ministrovi nebo jeho náměstkovi bezodkladně případné
závady, které by mohly ohrozit řádné a včasné projednání návrhu a dohodne s ním další postup.
3. Tajemník ÚV KSČ je povinen předložit návrh příslušnému orgánu ústředního výboru k projednání i v tom případě, že
nedojde k dohodě s ministrem. Upozorní při tom na názor ministrův a uvede stanovisko svoje a oddělení.
4. Před podáním návrhu na jmenování promluví vedoucí
oddělení ústředního výboru neb jím pověřený pracovník osobně
s navrhovaným členem strany.
S ÚA-A ÚV KSČ, fond 02/1, sv. 31, a. j. 296; 4 s. cyklostylovaného

strojopisu
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7
1952-1954, Praha. - Změny v kádrovém pořádku orgánů
ÚV KSČ, ÚV KSS, KV a OV KSČ, schválené organizačním
sekretariátem ÚV KSČ.

Instituce, v jejíž působnosti schvaluje počet funkcí

Datum
usnesení

........................................................................................

Předsednictvo

Datum
usnesení
Předsednictvo
úv KSČ

16.9.1952
3

Politický
sekretariát
úv KSČ

Organizační
sekretariát
úv KSČ

Orgány
úv KSS

Byro
KV

Byro
OV

Ministerstvo
75

spravedlnosti
78

3.11.1953
1

Ministerstvo
26

-.-_ ....................

__

................ -.-_._-_ ............

Orgány

Byro

Byro

sekretariát

sekretariát

úv KSS

KV

OV

úv KSČ

úv KSČ

231

7

Tamtéž, sv. 48, a. j. 247.

Československý svaz mládeže
89
175
37

předsedy
záv. rad

1497 11 602

Tamtéž.

a Gen. prokuratura

Akční výbory Národní fronty
28
44
101

24.11.1953
-

Tamtéž, sv. 50, a. j. 250.
.

Tamtéž, sv. 28, a. j. 189.

25.10.1952
5

.............

Organizační

Revoluční odborové hnutí
3911
88

3.11.1953
1

Ústřední rada družstev
19
31

SÚA, fond ÚV KSČ, sv. 27, a. j. 184.

21.10.1952
6

úv KSČ

Instituce, v jejíž působnosti schvaluje počet funkcí

__

Politický

pracovních sil
33

22.12.1953
2

Ministerstvo
40

stavebnictví
77

678

Tamtéž, sv. 52, doj. 254.

Tamtéž, sv. 29, a. j. 194.

13.1.1953
-

Kádr. pořádek při schvalování hlavních účetních
194
106

19.1.1954
2

Ministerstvo
44

lehkého průmyslu
9
88

800

686

Tamtéž, sv. 54, a. j. 257.

Tamtéž, sv. 31, a. j. 199.

27.1.1953

-

Československá
10

tisková kancelář
10
8

26.1.1954
1

Ministerstvo
56

chemického průmyslu
330
19
38

Tamtéž, sv. 54, a. j. 258.

Tamtéž, sv. 32, a. j. 201.

9.2.1953
5

Ministerstvo
19

výkupu
300

2.2.1954
1

Ministerstvo
103

zahraničního
79

obchodu
85

52

Tamtéž, sv. 54, a. j. 259.

Tamtéž, sv. 33, a. j. 205.
1

114

A předsedy a tajemníky oblastních výborů odborových svazů.
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Datum
usnesení

Instituce, v jejíž působnosti schvaluje počet funkcí

.....................................................................................................................................................................

Předsed-

Politický

Organizační

nictvo

sekretariát

sekretariát

úv

KSČ

16.2.1954
2

úv

úv

KSČ

Ministerstvo
67

Orgány
úv KSS

Byro .

Byro

OV

KV

KSČ

vnitřního obchodu
66
68

1167

895

Předsed-

Politický

Organizační

nictvo

sekretariát
úv KSČ

sekretariát

KSČ

18.3.1954

úv

Orgány
KSS

úv

Byro

Byro

KV

OV

KSČ

Tisk
17

30

10

3 funkce

3 funkce

Tamtéž.

Československá
13

a Slovenská akademie
8
14

věď

19.10.1954

Jáchymovské doly
3
35
41 funkce
Celozávodní výbor KSČ 32 funkcí, závodní organizace na šachtě
9 funkcí.

Tamtéž, sv. 57, a. j. 262.

25.2.1954
2

Instituce, v jejíž působnosti schvaluje počet funkcí

.....................................................................................................................................................................

úv

Tamtéž, sv. 56, a. j. 261.

25.2.1954
1

Datum
usnesení

Ministerstvo
16

školství a osvěty
16
9

Ministerstvo
83

paliva

23

20

Tamtéž, sv. 55, a. j. 24.

Tamtéž.

2.3.1954
1

8

energetiky
81
3

1953,27. červenec, Praha. - Upravený kádrový pořádek pro stranické orgány, schválený organizačním sekretariátem ústředního
výboru KSČ.
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Tamtéž, sv. 57, a. j. 263.

18.3.1954
3

Ministerstvo
151

kultury
150

58 funkcí4 58

funkcf1

Kádrový pořádek

Tamtéž, sv. 58, a. j. 268.

18.3.1954
7

Masové organizace
115
499

22

funkcí

26

funkcí

6 funkci5

Tamtéž.

Organizační sekretariát ÚV KSČ a orgány ÚV KSS schvalují předsedy vědeckých sekcí a funkce v Československo-sovětském institutu - politický sekretariát
ÚV 2, organizační sekretariát rovněž 2 a orgány ÚV KSS také 2 funkcionáře.

2

3

Byra okresních výborů KSČ schvalují ředitele všech základních škol.

V některých případech bylo v kraji funkcí víc než jedna, např. ředitelé galerií,
divadel, krajských inspektorů kultury ap.

4

5

Jde o členy předsednictev nebo i celých okresních výborů masových organizací.

116

ve stranických

orgánech

ÚV KSČ
volí: předsednictvo ÚV KSČ, politický sekretariát
ganizační sekretariát ÚV KSČ;
zřizuje: komisi stranické kontroly.

ÚV KSČ, or-

Předsednictvo
ÚV KSČ
schvaluje: tajemníky ústředního výboru KSČ a ústředního výboru KSS (14), vedoucí tajemníky krajských výborů KSČ
a KSS (19), poslance do Národního shromáždění
(240),
poslance do Slovenské národní rady (76);
jmenuje: hlavního redaktora Rudého práva (1).

Politický sekretariát ÚV KSČ

předsedy celozávodních výborů KSČ, kteří jsou dle schválené systemizace uvolněni pro výkon funkce (208);
schvaluje: hlavní redaktory ostatních ústř. časopisů strany (4),
systemizaci pracovníků vydavatelství Rudé právo, hlavního
redaktora
nakladatelské
redakce RP (1), redakční radu
Propagandisty, redakční radu Slova agitátora, redakční radu Funkcionáře, politické pracovníky redakce Rudého práva (175), ostatních ústředních časopisů a ostatní politické
pracovníky vydavatelství (55), systemizaci krajinských listů strany, hlavní redaktory krajinských listů strany (19).

schvaluje: ved. oddělení ÚV KSČ (20), instruktory ÚV KSČ (4),
ředitele ÚPŠ (1), systemizaci oddělení ÚV KSČ, tajemníky
krajských výborů KSČ a KSS (48), redakční radu Rudého
práva, redakční radu Nové mysli, zástupce hlavního redaktora Rudého práva (1), sekretáře redakce Rudého práva (1),
hlavního redaktora Nové mysli (1), ředitele podniku »Rudé
právo- (1), hlavního redaktora Pravdy (1);
potvrzuje: vedoucí tajemníky městských výborů KSČ v Praze,
Brně a Ostravě (3).
Celkem 81

Celkem 3262

Organizační sekretariát ÚV KSČ
ÚV KSS
volí: předsednictvo ÚV KSS, sekretariát
zřizuje: komisi stranické kontroly.

schvaluje: zástupce vedoucích oddělení ÚV KSČ (18), vedoucí
odborů, referenty a ostatní politické pracovníky ÚV KSČ,
Ústřední politické školy, Ústavu dějin KSČ včetně externích pracovníků (620), technicko-administrativní
pracovníky ÚV KSČ, kteří pracují na zvláště odpovědných místech. Ostatní technické a administr. pracovníky ÚV KSČ
doporučují vedoucí technického sekretariátu
a hospodářské
správy a tyto schvaluje příslušný tajemník ÚV KSČ (503),
členy lektorského
a referentského
sboru ÚV KSČ, žáky
Ústřední politické školy a jejich rozmístění (450), systemizaci ÚPŠ KSČ a KSS, systemizaci oddělení ÚV KSS, všech
krajských, okresních, městských a obvodních výborů KSČ
a xss, vedoucí večerní vyšší školy marxismu-leninismu
v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě (4), předsedy základních organizací KSČ na ministerstvech a jiných centrálních
úřadech (předkládáni jsou s vyjádřením okresního, městského a krajského výboru) (40), členění městských organizací ve velkých krajských městech na obvody;
ustanovuje: stranické organizátory ÚV KSČ;
potvrzuje: ved. oddělení, jejich zástupce, ved. odborů a instruktory ÚV KSS (88), vedoucí oddělení a ved. odborů KV KSČ
a KSS (705), ved. krajské poradny a studovny marxismuleninismu a ředitele krajské politické školy (38), tajemníky
a ved. oddělení MV KSČ v Praze, Brně a Ostravě (21), ved.
tajemníky okres., městských, obvodních výborů KSČ (313),

ÚV KSS;

Předsednictvo ÚV KSS
navrhuje ÚV KSČ ke schválení: tajemníky ÚV KSS, vedoucí tajemníky a tajemníky KV KSS (25), hlavního redaktora
Pravdy (1), poslance do Národního shromáždění a Slovenské národní rady (131), žáky do ÚPŠ KSČ (50), vedoucí
večerní vyšší školy marxismu-leninismu
v Bratislavě (1),
systemizaci oddělení ÚV KSS, KV KSS, OV KSS, ÚPŠ KSS
a systemizaci pracovníků ve stranickém tisku;
schvaluje a navrhuje ÚV KSČ k potvrzení: vedoucí oddělení,
jejich zástupce, vedoucí odborů a instruktory ÚV KSS (88),
vedoucí oddělení a vedoucí odborů KV KSS (210), vedoucí
krajských
poraden a studoven marxismu-leninismu
(6),
ředitele oblastních politických škol (5), vedoucí tajemníky
OV KSS (97), předsedy celozávodních výborů KSS, kteří
jsou podle schválené systemizace uvolněni pro výkon funkce (18), redakční radu Pravdy (4);
schvaluje: redakční rady ostatních ústředních stranických časopisů na Slovensku (11), žáky do ÚPŠ KSS (250), předsedy
základních organizací KSS na povereníctvech a centrálních
úřadech na Slovensku (20).
C~lkem 917
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Sekretariát ÚV KSS
schvaluje: ostatní politické a administrativně
technické pracovníky ÚV KSS, ÚPŠ KSS, Ústavu dějin KSS včetně externích pracovníků.
Celkem 547

Krajský výbor KSČ
volí: byro KV, vedoucího tajemníka a tajemníky KV a předkládá
je ÚV KSČ ke schválení (3), tříčlennou discipl. komisi (3);
navrhuje ÚV KSČ: kandidáty na funkci poslance Národního
shromáždění a Slovenské národní rady (6), hlavního redaktora krajinského listu strany (1);
schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům: vedoucí tajemníky okresních, městských, obvodních výborů (14), vedoucí tajemníky a tajemníky městských výborů v Praze,
Brně, Ostravě (3), vedoucí oddělení KV (10);
schvaluje: tajemníky okresních, městských, obvod. výborů (16).
Celkem 56

Byro KV KSČ
vytváří: sekretariát KV;
navrhuje ÚV KSČ: žáky do ÚPŠ KSČ a KSS (25), vedoucího večerní vyšší školy marxismu-leninismu
v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě
(1), systemizaci
oddělení krajského,
okresního, městského, obvodního výboru a systemizaci pracovníků redakce krajského listu;
schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům: vedoucí odborů KV a vedoucí oddělení MV v Praze, Brně, Ostravě (33), vedoucího krajské poradny a studovny marxismuleninismu a ředitele oblastní politické školy (2), předsedy
celozávodních výborů, kteří jsou dle schválené systemizace
uvolněni pro výkon funkce (13);
schvaluje: všechny politické, technické a administrativní
pracovníky krajského výboru včetně krajské politické školy, poradny a studovny (119), politické, technické a administrativní pracovníky redakce krajského listu (11), žáky KPŠ
a jejich rozmístění (655), sbor referentů krajského výboru (100), externí učitele oblastní politické školy (35), tvoření základních stranických organizací ve velkých závodech
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a úřadech, kde je více než 300 členů a kandidátů, tvoření
uzlových výborů KSČ;
potvrzuje: ostatní politické pracovníky okresních, městských
výborů, mimo pracovníky obvodních výborů v Praze, Brně
a Ostravě (132), předsedy míst. výborů KSČ a KSS (20),
vedoucí, vedoucí poboček a učitele okresních večerních
škol (30).
Celkem 1176

Městský výbor KSČ v Praze, Brně a Ostravě
volí: byro MV, vedoucího tajemníka
KV ke schválení.

a tajemníky

a předkládá

je

Byro MV KSČ
schvaluje: posluchače večerní vyšší školy marxismu-leninismu
(také MV KSS Bratislava) (931), administrativní
a technické pracovníky MV KSČ (7);
potvrzuje: politické pracovníky obvodních výborů KSČ (204).
Kádrové návrhy z městského a obvodních výborů, které jsou
schvalovány či potvrzovány vyššími stranickými orgány, předkládá MV KSČ se svým vyjádřením.
Celkem 1142

Okresní, městský, obvodní výbor KSČ
volí: byro OV - MV, vedoucího tajemníka a tajemníky OV - MV
a předkládá je KV ke schválení;
schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům: politické
pracovníky OV - MV (12), předsedy celozávodních výborů,
kteří jsou dle schválené systemizace uvolněni pro výkon
funkce (3), předsedy místních výborů KSČ (3);
schvaluje: základní organizace strany;
navrhuje: žáky do Ústřední a krajské politické školy (5).
Celkem 23

Byro OV - MV KSČ
schvaluje a předkládá vyšším stranickým orgánům: vedoucího,
vedoucí poboček a učitele okresní večerní školy (30);
navrhuje: tvoření základních stranických organizací ve velkých
závodech a úřadech, kde je více než 300 členů a kandidátů,
tvoření uzlových výborů KSČ;
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schvaluje: instruktory
OV pro základní organizace (125), technické a administrativní
pracovníky OV - MV (6), sbor referentů (35), spolupracovníky poradny a studovny (36), posluchače okresní večerní školy (102), propagandisty základních kursů a kroužků (267), samostatně studující (51);
jmenuje: důvěrníky kandidátských skupin (1);
potvrzuje: předsedy závod. organizací v důležitých závodech,
předsedy společných místních výborů, předsedy vesnických
organizací, kde je JZD III. a lY. typu (20).
Celkem 698
SÚA, fond ÚV KSČ, 02/3, sv. 42, a. j. 230; šest stran cyklostylovaného strojopisu

1953, 22. prosinec,
oddělení ÚV KSČ.

Praha.

9
- Kádrový

pořádek

pro mezinárodní

Kádrový pořádek pro úsek, se kterým pracuje
mezinárodní oddělení ÚV KSČ
Předsednictvo ÚV KSČ schvaluje:
1. Ministra zahraničních věcí
2. Velvyslance Republiky československé
3. Vyslance Republiky československé
Politický sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. Náměstky ministra zahraničních věcí
2. Přednostu sekretariátu MZV
3. Osobního tajemníka MZV
4. Generální konzuly
5. Konzuly
6. Velvyslanecké rady
7. Vyslanecké rady
8. Generálního sekretáře ministerstva
9. Šéfa diplomatického protokolu
10. Českého redaktora časopisu »Za trvalý mír- v Bukurešti
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11.
12.
13.
14.

Českého tajemníka Světové rady míru
Předsedu, tajemníka Mezinárodního svazu studentstva
Českého tajemníka Mezinárodní organizace novinářů
Českého tajemníka Mezinárodní rozhlasové organizace

Organizační sekretariát ÚV KSČ schvaluje:
1. I. velvyslanecké tajemníky
2. II. velvyslanecké tajemníky
3. III. velvyslanecké tajemníky
4. I. vyslanecké tajemníky
5. II. vyslanecké tajemníky
6. III. vyslanecké tajemníky
7. Přednosty odborů: kádrového, sovětského, tiskového, mezinárodního, asijského, germánského, evropských lidových demokracií, západoevropského,
americko-britského,
správy spojů
(šifry), přednostu konzulární správy
8. Velvyslanecké atašé
9. Vyslanecké atašé
10. Hlavní účetní
11. Předsedu celozávodního výboru
12. Stálé pracovníky redakce »Za trvalý mír- v Praze
13. Obsluhu dálnopisu do Bukurešti
14. Pracovníka dopravujícího materiály lB
15. Všechny české pracovníky v mezinárodních
organizacích,
sídlících v Praze - SRM, MSS, MON, OIR
16. Vedoucí pracovníky emigračních skupin
SÚA, fond ÚV KSČ, 02/3, sv. 52, a. j. 254; 2 stránky cyklostylovaného strojopisu.
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ku, schválený sekretariátem ÚV KSČl•

Praha, Brno, Ostrava, hlavního redaktora
ního redaktora Pravdy, hlavního redaktora
redaktora Života strany.

Ústřední výbor KSČ schvaluje:

V orgánech masových organizací:

1954, 13. říjen, Praha. - Návrh zásad nového kádrového pořád-

Kandidáta na prezidenta republiky, předsedu vlády, ministry,
volí členy politického byra ÚV KSČ, členy sekretariátu ÚV KSČ,
1. tajemníka a tajemníky ÚV KSČ, volí KSK, schvaluje poslance
Národního shromáždění, změny poslanců, poslance SNR.

Politické byro ústředního výboru KSČ schvaluje:
(Návrhy předkládají

tajemníci ústředního

výboru KSČ)

Ve stranických orgánech:
Vedoucí oddělení ÚV KSČ, rektora Vysoké stranické školy, tajemníky ÚV KSS, vedoucí tajemníky KV, vedoucí tajemníky MV
1 Sekretariát
ÚV KSČ 7. a 29. září 1954 schválil obsah kádrového spisu každého
funkcionáře, který je zařazen do kádrového pořádku. »Kádrový spis musí obsahovat: a) dotazník, b) životopis, c) posudky příslušných stranických a jiných orgánů, d) všechna usnesení stranických orgánů a usnesení všech jiných příslušných
orgánů o kvalifikaci a pracovním zařazení pracovníka, e) přehled kdy a kde
pracoval a důvod pracovního přemístění, f) výsledky politického a odborného
studia, g) výpisy z protokolů a usnesení orgánů, h) výpis z kádrového materiálu,
ch) jména těch, kteří dávali doporučení či prováděli jmenování do funkce. Osobní
posudky je třeba omezit na nejmenší možnou míru, vyžadovat je jen ve výjimečných případech. Do spisu nepatří různé stížnosti na jmenovaného a pod.« Ad
hl výtah či výpis z kádrového materiálu, který se předkládal stranickému orgánu, "musí obsahovat: a) základní osobní údaje (jméno, stáří, stav, počet dětí,
sociální původ, původní povolání, poslední zaměstnání, národnost, od kdy je členem strany), b) všeobecné a odborné vzdělání, c) pracovní praxe (zaměstnání,
v kterých pracoval delší dobu), d) politická příslušnost a činnost (v první republice, okupaci, po osvobození), e) stranické školení (internátní i rok stranického
školení), f) stručné zhodnocení (především jak se osvědčil v jednotlivých důležitých kampaních - únor 1948 atd., dosáhl-li vyznamenání a jakých), g) v případě,
kdy v rodině neb v nejbližším příbuzenstvu došlo k některým závažným skutečnostem, uvedou se tyto na konci výtahu jako poznámka. Kádrový posudek musí
obsahovat: Pravdivé a odpovědné hodnocení soudruha za dobu, po kterou v místě, odkud je posudek vyžadován, pracoval nebo bydlel. Jeho politický postoj, jak
plnil úkoly stranické a na pracovišti. Jeho chování na veřejnosti a v rodinném životě. Jeho zvláštní dobré vlastnosti nebo odborné zkušenosti a charakterovou
stránku.« SÚA-A ÚV KSC, fond 02/4, sv. 52, a. j. 18, sv. 54, a. j. 21.
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Rudého práva, hlavNové mysli, hlavního

Předsedy masových organizací, předsednictvo
tajemníka ÚV SNF, tajemníky ÚRO a ČSM.

ÚV NF, vedoucího

Ministerstva, státní výbory, ústřední úřady:
Náměstky ministrů, předsedy státních výborů, pověřence, předsedy státních výborů na Slovensku, ředitele ústředních trustů.
Náčelníky správ ministerstva vnitra a krajských správ ministerstva vnitra. Přednostu Kanceláře prezidenta republiky. Vedoucího Úřadu předsednictva vlády. Generálního ředitele Státní banky. Předsedy, místopředsedy a členy předsednictev Národního
shromáždění a Slovenské národní rady. Předsedy KNV a primátora hlavního města Prahy. Generálního prokurátora. Předsedu
Státního úřadu církevního a Státního úřadu důchodového zabezpečení. Ředitele ZVIL, NHKG, VŽKG. Generálního tajemníka
Národního shromáždění. Velvyslance a vyslance. Generální sekretáře a šéfa diplomatického protokolu, generální konzuly, velvyslanecké a vyslanecké rady. Členy a pracovníky mezinárodních institucí. Delegace k mezinárodním jednáním. Hlavy církví
a nejvýznačnější církevní hodnostáře.

Vědecké a kulturní organizace:
Prezidenta a hlavního sekretáře Československé akademie věd.
Předsedu a tajemníka Československé akademie zemědělských
věd. Předsedu Společnosti pro šíření politických a vědeckých
znalostí. Rektora Karlovy univerzity a rektora Českého vysokého učení technického, profesory na vysokých školách, akademiky
Československé akademie věd, prorektory, děkany, proděkany.
Předsedu Slovenské akademie věd. Ředitele Československého
rozhlasu.
Ředitele Československé
televize. Ředitele Československého státního filmu. Předsedu Svazu československých
spisovatelů. Hlavního redaktora Československé tiskovékanceláře. Hlavní redaktory ústředních deníků.
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Sekretariát ústředního výboru KSČ schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Všechny politické pracovníky ústředního výboru KSČ, Vysoké
stranické školy a Ústavu dějin KSČ, externí pracovníky Vysoké
stranické školy. Systemizaci ústředního výboru KSČ. Vedoucí
oddělení ústředního výboru KSS. Poslance Slovenské národní
rady. Tajemníky a vedoucí oddělení KV a tajemníky a vedoucí
oddělení MV v Praze, Brně a Ostravě. Stranické organizátory
ústředního výboru KSČ na důležitých úsecích socialistické výstavby. Žáky Vysoké stranické školy, jejich přijetí a rozmístění.
Vedoucí tajemníky OV a MV. Vedoucí Večerní univerzity marxismu-leninismu. Systemizaci oddělení a pracovníků ústředního
výboru KSS, Vysoké stranické školy ÚV KSČ, Nové mysli, Ústavu dějin KSČ, Ústřední politické školy KSS a vydavatelství
Rudého práva. Systemizaci krajských výborů a MV v Praze,
Brně a Ostravě. Redakční rady Rudého práva, Nové mysli a Života strany. Hlavního redaktora nakladatelství redakce Rudého
práva, ředitele nakladatelství
Rudého práva. Hlavní redaktory
a redakční rady ostatních ústředních časopisů strany. Hlavní
redaktory krajských listů strany v českých krajích. Předsedy
stranických skupin Svazu umělců. Předsedy celozávodních výborů KSČ na ministerstvech a centrálních úřadech.
V orgánech masových organizací:
Předsednictva
a vedoucí pracovníky ústředních výborů masových organizací. Vedoucí mezinárodních oddělení a zahraniční
pracovníky masových organizací. Vedoucí oddělení v Revolučním
odborovém hnutí a ústředním výboru ČSM. Předsedy a vedoucí
sekretáře ústředních výborů svazů ROH. Předsedu celozávodního výboru ČSM na ministerstvu vnitra.
Ministerstva, státní výbory, ústřední úřady:
Členy státních výborů, zplnomocněnce ministrů na Slovensku a
v krajích. Hlavní účetní na ministerstvech. Vedoucí sekretariátu
předsedy vlády a jeho náměstků a ministrů. Zástupce náčelníků
správ ministerstva
vnitra a samostatných odborů ministerstva
vnitra. Vedoucí odborů plánování, technické správy a výrobního
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odboru na ministerstvech. Obchodní rady a přidělence. Vedoucí
odborů Kanceláře prezidenta republiky a vedoucí odborů a oddělení v Úřadě předsednictva vlády. Náměstka generálního tajemníka Národního shromáždění. Předsedu Nejvyššího soudu a jeho
náměstky, předsedy krajských soudů, vedoucí krajských soudních správ, krajské prokuratury. Ředitele hlavních a ústředních
správ. Ředitele národních podniků celostátního významu, Investiční banky a Československých lázní. Ředitele Státního sanatoria a jeho zástupce. Ředitele a zástupce ředitele pro politickou
práci plavebních podniků, náčelníky důležitých letišť, vedoucí
zahraničních služeben, kapitány lodí zahraniční plavby, zástupce kapitánů pro věci politické. Náčelníky drah a oddělení drah,
náčelníky politických oddělení na správách drah, náčelníky nejdůležitějších stanic, dep, dílen a dopravního stavitelství. Generální projektanty, vedoucí výstavby hlavního města Prahy. Hlavní revizory, hlavní kontrolory na ministerstvu
státní kontroly.
Vedoucího oddělení zvláštních úkolů na ministerstvu. Náčelníka
a jeho zástupce ústředního odboru civilní obrany na ministerstvu. Vedoucí pracovníky emigrace v ČSR. Velvyslanecké
a vyslanecké tajemníky. Velvyslanecké a vyslanecké atašé. Politické
pracovníky československého vysílání v Moskvě. Experty a aspiranty do zahraničí. Náměstky předsedů KNV, náměstky primátora hlavního města Prahy, tajemníky KNV a ÚNV v Praze.
Vědecké a kultur-nf organizace:
Náměstky prezidenta
Československé akademie věd, ředitele
úřadu presidia a ředitele důležitých ústavů a pracovišj Československé akademie věd. Akademiky a členy - korespondenty
Československé akademie věd. Členy presidia Slovenské akademie věd. Zástupce předsedy Československé akademie zemědělských věd. Tajemníky a členy předsednictev
Společnosti pro
šíření politických a vědeckých znalostí a Československo-sovětského institutu. Předsedu osvětového poradního sboru. Předsedu
Státní architektonické
rady. Rektory vysokých škol, profesory
a docenty společenských věd. Polit. pracovníky muzeí V. I. Lenina a Revolučních bojů. Zástupce hlavního redaktora Československé tiskové kanceláře a všechny redaktory v zahraničí.
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Ředitele a hlavní redaktory ústředních nakladatelství.
Ředitele
a vedoucí státních divadel. Místopředsedu Státní architektonické rady. Stipendisty do zahraničí. Vedoucí pracovníky Československého svazu spisovatelů.
Předsedu
a vedoucí pracovníky
Svazu novinářů. Předsedy Svazu umělců. Vedoucí a členy dramaturgické rady. Náměstky ředitele Československého rozhlasu.
Uměleckou radu a členy kolektivního vedení Československého
státního filmu. Oblastního ředitele Čs. rozhlasu na Slovensku.
Hlavní redaktory nejdůležitějších týdeníků.

Tajemník ÚVKSČ schvaluje:
Na doporučení
KSČ.

oddělení technické

a administrativní

pracovníky

úv

Oddělení ústředního výboru KSČ spolupracují a vyjadřují
se a ministři jmenují:
.
(Návrhy předkládá ministr oddělení ústředního
výboru KSČ,
které se k němu vyjadřuje.
V případě, že nebude dosaženo jednoty názorů, rozhoduje sekretariát ústředního výboru KSČ.)

Ministerstva, státní výbory, ústřední úřady:
Vedoucí odborů a vedoucí kádrových oddělení a oddělení zvláštních úkolů na ministerstvech,
tajemníky sekretariátů
ministrů.
Tajemníky kolegia ministerstev. Hlavní inženýry, hlavní účetní
a vedoucí kádrových odborů hlavních správ. Ředitele oblastních
a krajských správ. Vědecké rady ministerstev a jejich sekretáře.
Předsedu a tajemníka Československé myslivecké jednoty, hlavní agronomy na hlavní správě STS, hlavní správě státních statků a hlavní správě rostlinné výroby. Hlavní zootechniky na
hlavní správě státních statků, hlavní správě živočišné výroby.
Hlavní mechaniky na hlavní správě STS, hlavní správě státních
statků, hlavní správě mlýnů. Vedoucí výkupního skladu chmele.
Zástupce náčelníků krajských správ ministerstva
vnitra, náčelníky odborů na ministerstvu
vnitra a předsedy celoútvarových
výborů na ministerstvu
vnitra. Velitele a zástupce Výzkumného
technického ústavu civilní obrany, učiliště civilní obrany Praha,
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praporů civilní obrany, náčelníky oddělení ústředního
odboru
civilní obrany.
Ředitele důležitých kombinátů a podniků.
Ředitele krajských správ Státní a Investiční banky a správ pojištoven a státních spořitelen.
Ředitele krajských
dopravních podniků. Pracovníky
politické
správy na ministerstvu
dopravy, vedoucí odborů politických oddělení na správách drah, náčelníky pol. odborů na odd. drah,
vedoucí pracovníky na správách drah
náčelníky důležitých
stanic, dep a dílen. Zástupce velitele lodí pro politickou práci
v Československé plavbě labsko-oderské.
Vedoucí důležitých projekčních, výzkumných, vědeckých a kontrolních ústavů.
Vedoucí radiovysílačů,
důležitých zesilovacích telekomunikačních stanic a radiotelegrafických
vysílačů a přijímačů, vedoucí
oblastních správ radiokomunikačních
a montážní správy Praha.
Manipulanty
telefonní ústředny
Černín. Ředitele důležitých
služeben spojů.
Předsedy technických rad.
Hlavní státní kontrolory, inspektory Státní obchodní inspekce.
Předsedy krajských plánovacích komisí.
Předsedy městských národních výborů.
Okresního prokurátora v Praze.
Lékaře Státního sanatoria.
Ředitele Ústředního
pionýrského
domu, ředitele Pionýrského
domu v Seči.
Sportovní a jiné reprezentanty
odjíždějící do zahraničí.

čsn,

Vědecké a kulturní organizace:
Vedoucí funkcionáře
Československé
akademie zemědělských
věd, dopisující členy Československé
akademie zemědělských
věd. Členy ústředních výborů uměleckých svazů a členy Svazu
noviná-řů. Ředitele důležitých
ústavů, vědeckých
pracovišt,
knihoven, muzeí a uměleckých institucí.
Členy Státní architektonické
rady. Členy a sekretáře Státního
výboru pro výstavbu. Předsedu umělecké rady, gramofonové
rady a předsedy edičních rad ústředních nakladatelství.
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Hlavní projektanty územních plánů oblastí.
Vedoucí oddělení, hlavní redaktory hlavních redakcí a vedoucího
kádrového odboru ČTK a Čs. rozhlasu. Hlavní redaktory časopisů náležejících do kompetence ministerstev.
Vedoucí kádrových oddělení vysokých škol.
Vedoucí poboček hlavní správy tiskového dohledu v krajích.
Předsedu a hlavní sekretáře Svazu umělců.
Hlavního redaktora
časopisu ministerstva
pracovních sil »Pracovní zálohy«,
Zástupce ředitele Čs. televize pro program.
Vedoucí redakčních
oddělení Státního
nakladatelství
politické
literatury.
Oddělení ústředního výboru KSČ se vyjadřují:
(Návrhy předkládají
a po vyjádření oddělení ÚV KSČ schvalují
krajské výbory KSČ a ústřední orgány ROH, ČSM atd. V případě nejednotnosti
názorů rozhoduje sekretariát
ÚV KSČ.)
Vedoucí odborů na KV. Tajemníky OV a MV. Systemizaci
OV
a MV KSČ a krajinských
listů strany. Předsedy a vedoucí tajemníky krajských a městských výborů masových organizací v Praze, Brně a Ostravě. Členy ústředních
výborů masových organizací. Zástupce
hlavních
redaktorů
v redakcích
denních listů
a odpovědné redaktory ostatních týdeníků, čtrnáctideníků
a měsíčníků.
1V ústředním výboru KSS:
Ústřední výbor KSS se vyjadřuje a předkládá ústřednímu
výboru KSČ všechny návrhy ze Slovenska příslušející dle kádrového
pořádku ke schválení ústřednímu
výboru KSČ.
Ústřední výbor KSS schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Členy byra ÚV KSS, členy sekretariátu

ÚV KSS.

V orgánech masových organizací:
Předsedy, členy předsednictev
a vedoucí pracovníky
výborů.

slovenských

pověřenectva, ústřední úřady:
Náměstky pověřenců, hlavní účetní na pověřenectvech.
Zástupce
plnomocníků ministerstev
a vedoucích pracovníků úřadů na Slovensku.
Ředitele důležitých národních podniků a trustů.
Vědecké a kulturní organizace:
Vedoucí pracovníky vědeckých a kulturních
organizací na Slovensku.
Ved. pracovníky vysokých škol a důležitých učilišf na Slovensku.
Byro ústředního výboru KSS schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Všechny pracovníky
ÚV KSS, Ústřední
politické školy KSS
včetně externích
pracovníků
a politické
pracovníky
redakce
Pravdy. Žáky do Ústřední politické školy KSS a jejich rozmístění. Hlavní redaktory krajských časopisů strany na Slovensku.
V orgánech masových organizací:
Předsedy a tajemníky
slovenských výborů
redaktory všech slovenských deníků.

svazů

ROH. Hlavní

Pověřenectva, ústřední úřady:
Vedoucí odborů a oddělení pověřenectev,
vedoucí sekretariátů
pověřenců.
Ředitele, hlavní inženýry, hlavní účetní hlavních správ.
Vedoucí pohraničních
celních stanic. Vedoucí krajských podniků,
služeben
a správ. Náčelníky
oddělení drah, důležitých
stanic
a dep na Slovensku. Vedoucí radiovysílacích
a zesilovacích telekomunikačních
stanic na Slovensku:
Náčelníka, zástupce a náčelníky odborů civilní obrany na pověřenectvu.
Vedoucí pracovníky lázeňských a léčebných zařízení.
Významné církevní hodnostáře a pracovníky na Slovensku.
Vědecké a kulturní organizace:
Vedoucí pracovníky hl. správy tiskového dohledu na Slovensku.
Vedoucí pracovníky
polygrafického
a gramofonového
průmyslu,
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nakladatelství
a knižního obchodu. Odpovědného redaktora
koslovenské tiskové kanceláře.

Čes-

Sekretariát ústředního výboru KSS schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Předsedy základních organizací KSS na pověřenectvech a centrálních úřadech na Slovensku.
Vedoucí tajemníky okresních výborů a městských výborů a vedoucí oddělení městského výboru.

V orgánech masových organizací:
Členy slovenských výborů. Vedoucí pracovníky aparátu slovenských výborů. Vedoucího tajemníka
městského výboru ČSM
a ředitele pionýrského domu v Bratislavě.

Pověřenectva, ústřední úřady:
Vedoucí meziměstské telefonní ústředny, telefonní správy a poštovního úřadu v Bratislavě. Manipulanty telekomunikační
správy II (zvláštní sít v Bratislavě).
Náčelníky odboru civilní obrany při KNV. Velitele a zástupce
učiliště civilní obrany v Bratislavě.
Vedoucí odborů politických oddělení na správách drah, vedoucí
pracovníky na správách drah, náčelníky důležitých stanic, dep
a dílen, náčelníky politických odborů na oddělení drah na Slown~u.
Vedoucí důležitých služeben spojů.
Vedoucí kádrových odborů a oddělení na pověřenectvech a státních úřadech, důležitých podnicích a služebnách. Vedoucí důležitých odborů a oddělení podniků a služeben.

Vědecké a kulturní organizace:
Členy výborů vědeckých a kulturních organizací na Slovensku.
Vedoucí pracovníky ČTK a odpovědné redaktory nejdůležitějších
týdeníků, čtrnáctideníků
a měsíčníků na Slovensku. Vedoucí
pracovníky hlavní správy tiskového dohledu v krajích na Slovensku. Náměstky ředitele oblastního vysílání Čs. rozhlasu na Slovensku.
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V krajském výboru KSČ:
Krajské výbory se vyjadřují a předkládají ústřednímu
výboru
KSČ všechny návrhy příslušející dle kádrového pořádku ke
schválení ústřednímu výboru KSČ.

Krajský výbor KSČ schvaluje:
Členy byra KV, sekretariátu KV KSČ.
Členy předsednictev masových nrganizací, Vedoucího krajského
pionýrského domu. Předsedy ONV, členy rady lO'N. Předsedy
okresních plánovacích komieí, Hlavní 'účetní \KŇV, ON", Krajské velitele požární ochrany,
Ředitele a vedoucí oblastních závodů, výkupních p-9dnikil" velkoobchodních a maloobchodních
podniků, okr,esnrplnomocníky
a ředitele výkupních závodů. Vedoucí 'l).st~ědních a krajských
opraven STS, ředitele S1'S a státních ,statkd. l{rajs~'~h.()školského a osvětového inspektora. VedoucíproJe~tanty
ůzemních plánů a hlavní krajské architektury.
Vedoucí pracovníky, správa oddělení drah. Okresní prokurátory
a předsedy lidových soudů.

Byro krajského výboru KSČ schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Všechny politické pracovníky krajského výboru, oblastní politické školy i externí učitele. Sbor referentů krajského výboru. Žáky
do oblastní politické školy a jejich rozmístění. Politické pracovníky okresních výborů - městských výborů KSČ. Redakční rady
krajských týdeníků strany.

V orgánech masových organizací:
Vedoucí pracovníky krajských
předsedy a tajemníky krajských
kabinetu odborářské výchovy.

výborů masových organizací,
výborů svazů ROH. Vedoucího

Lidová správa, průmysl, doprava, obchod, peněžnictví:
Náměstky, předsedy a tajemníky městských národních výborů
a okresních národních výborů. Přednosty
důležitých
odborů
a správ KNV a ÚNV. Náčelníky štábů CO při KNV a ÚNV.133

Náměstky
předsedů
a vedoucí pracovníky
krajských
soudů
a prokuratur.
Církevní tajemníky
KNV, ÚNV. Církevní hodnostáře
a pracovníky. Zmocněnce pro konzistoře.
Ředitele podniků a důležitých závodů v rámci kraje.
Vedoucí celních stanic.
Pomocníky ředitelů pro kádrovou práci STS a státních statků.
Vedoucí referátů na politických odborech na odd. drah.
Hlavní inženýry závodů nebo trustů, jejichž ředitele schvaluje
sekretariát
ÚV KSČ.
Školství a kulturní organizace:
Okresní
školské a osvětové inspektory.
Inspektory
krajských
zemědělských škol. Předsedy krajských pedagogických sborů.
Ředitele a vedoucí krajských lidových knihoven, muzeí, kulturních a uměleckých podniků, ředitele jedenáctiletek.
Vedoucí pracovníky krajských středisek uměleckých svazů a výborů, Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Odborné asistenty a asistenty společenských věd.
Vedoucí krajské správy kin a rozděloven Čs. státního filmu. Zástupce vedoucího krajské rozhlasové stanice.
Vedoucí pracovníky oblastní správy ministerstva
pracovních sil.
Ředitele a zástupce uěilišt.
Vedoucí pracovníky léčebných a zdravotních zařízení v kraji.
Předsedy výborů pro tělesnou výchovu a sport při KNV a při
ÚNV Praha.
Sekretariát krajského výboru schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Předsedy místních a celozávodních výborů KSČ. Učitele okresních večerních škol. Technické a administrativní
pracovníky.
V orgánech masových organizací:
Členy krajského
výboru, předsedy a vedoucí tajemníky
ních výborů, městských výborů masových organizací.
Předsedy závodních rad a tajemníky
závodních skupin
tých závodů.

okresdůleži-

Lidová správa, průmysl, doprava, obchod, peněžnictví:
Hlavní účetní okresních národních výborů. Referenty oddělení
civilní obrany při krajském národním výboru. Církevní tajemníky okresních národních výborů. Hlavní inženýry, účetní a vedoucí kádrového odboru v národních podnicích. Politické pracovníky na politických odděleních a odborech na správách a odděleních drah. Vedoucí pracovníky důležitých služeben.
Školství a kulturní organizace:
Přednosty
pedagogického
a osvětového oddělení KNV. Ředitele
přípravných
kursů, jedenáctiletek,
odborných škol, internátů.
Redaktora
věstníku krajského národního výboru. Členy a pracovníky výboru pro tělesnou výchovu při KNV, předsedy v okresech. Redaktory okresních vesnických novin.
V městském výboru KSČ v Praze, Brně a Ostravě:
Městský výbor KSČ předkládá krajskému výboru KSČ všechny
návrhy z obvodních výborů, příslušející podle kádrového pořádku vyšším stranickým orgánům ke schválení.
Městský výbor KSČ v Praze, Brně a Ostravě schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Členy byra MV, členy sekretariátu
MV. Polit. pracovníky O'V,
V orgánech masových organizací:
Členy předsednictev
městských výborů masových

organizací.

Lidová správa, průmysl:
Členy rad ONV. Náčelníky štábu civilní obrany obvodů.
Školství a kulturní organizace:
Vedoucí pracovníky kulturních
a uměleckých institucí
na území města. Ředitele důležitých škol a učilišt.

a podniků

Byro městského výboru v Praze, Brně, Ostravě schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Posluchače Večerní univerzity marxismu-leninismu.
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V orgánech masových Ql'gal1izací:
Členy předsednictev
obvodních výborů masových organizací.
Lidová správa, pnimysJ:'
Přednosty
o4b9ttl a správ ÚNV, MNV a důležitých
odborů
a správ ONv' ň6tditele- ~ vedoucí pracovníky důležitých průmyslových, ob<;hQ~nÍeh, dop;t&vn.Je}l: a komunálních podniků.
Školství ,~ ~ultl;ftniQrg~n1ttaeet
Členy a lttl::1C:9:'V'nlky V'Y'lÍ.Q:ř'IJi'PtQ tělesnou

výchovu

a sport

při

ÚNV, MNV a 'Př~d$~UYv óbvQde(!'h.
SekrE>tat'~4t

'l\fV 'K,S.c: v. Praze, l!rně,

Administrativ.ni

Ostravě schvaluje:

a:t~iJhl)itlté IH'a~ovníky městského výboru KSČ.

V okresnitn vYliuÍ'ů,m~.t$kelti výboru KSt:
Okresní výbary. mě$tsk~ Výhory KSČ předkládají

krajskému
výboru KSČ á opvo-dnf výbory V Praze, Brně a Ostravě městskému výboru KSČ vSéchny. návrhy, příslušející
dle kádrového
pořádku vyšším s~raniekýtp crgánům ke schválení.

Okresní V'ýbor, mhtský výbor KSČ schvaluje:
Ve stí'anických Qrgánee1i:
Referenty
oktes:Ili'h,'O. městského
výboru, posluchače
okresní
večerní š)(oly, předsedy základníeh organizací v důležitých závodech, úřadech ana vesnicích, kde je JZD III. a IV. typu.
V orgánech :fuas()vý~h organizací:
Politické pracovníky okresních, městských

Byro okresního, městského výboru KSČ schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Technické a administrativní
pracovníky okresního výboru, městského výboru KSČ, instruktory základních organizací, spolupracovníky poradny a studovny, samostatně studující, propagandisty, důvěrníky kandidátských
skupin.
V orgánech masových organizací:
Předsedy závodních rad a tajemníky ČSM v důležitých
dech. Předsedu závodního klubu ve velkých závodech.

závo-

Lidová správa, průmysl, doprava, zemědělství:
Přednosty odborů a správ ONV, MNV. Členy rady a tajemníky
MNV. Referenty štábu civilní obrany. Referenty okresních prokuratur. Vedoucí církevní činitele v okrese.
Ředitele a vedoucí pracovníky důležitých průmyslových, obchodních, dopravních
a komunálních
podniků v okrese. Vedoucí
pracovníky stanic, dep, dílen a distancí. Vedoucí pracovníky
strojních traktorových stanic, státních statků. Vedoucí advokátních poraden.

výborů.

Lidová správa, průmysl, doprava, zemědělství:
Členy rady okresního, městského národního výboru, místního
národního výboru v okresním městě a v důležitých městech okresu, kandidáty
okresního, městského výboru. Předsedy místních národních výborů v obcích, kde je JZD III. a IV. typu. Předsedy JZD III. a IV. typu. Okresní velitele požární ochrany, náčelníky civilní obrany. Předsedy senátu lidových soudů.
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Školství a kulturní organizace:
Předsedu okresního pedagogického sboru. Vedoucí učňovských
domovů. Předsedu okresního výboru Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Vedoucí pracovníky léčebných zařízení a kulturních
podniků.
Redakční radu okresních vesnických novin a redaktory závodních časopisů.

Školství a kulturní organizace:
Ředitele osmiletých a národních škol, okresních knihoven, domů
osvěty. Mistry, učitele a vychovatele v učilištích státních pracovních záloh a střediscích pracujícího dorostu a internátech.
Členy
okresního výboru Společnosti pro šíření politických a vědeckých
znalostí. Vedoucí pionýrského domu. Členy výboru pro tělesnou
výchovu a sport. Redakční radu vesnických novin. Vedoucí pracovníky léčebných zařízení a kulturních podniků.
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Kádrový pořádek podniku Rudé právo:
Hlavní redaktor:
Na návrh ředitele podniku schvaluje technické a administrativní
pracovníky nakladatelství
Rudého práva, ostatních ústředních
časopisů mimo Novou mysl. Ostatní technické a administrativní
pracovníky redakce a vydavatelství v provozovně Praha, Brno,
Ostrava na návrh patřičných oddělení Rudého práva.
Ředitel podniku Rudé právo:
Schvaluje dělníky a pomocné pracovníky ve vedení a správě podniku, potvrzuje technické pracovníky v provozovně Praha, Brno
a Ostrava.
'
Vedoucí provozovny Praha, Brno a Ostrava:
Přijímá do zaměstnání technické a administrativní
pracovníky,
dělníky a pomocné síly do provozu, předkládá řediteli podniku
ke schválení technické pracovníky provozovny.
SÚA-A

ÚV KSČ, fond 02/4, sv. 55, a. j. 23; 18 stran cyklostylovan.ého strojopisu.
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1954, 24 listopad,
riátem ÚV KSČ

Praha - Kádrový pořádek

schválený

sekreta-

Ústřední výbor KSČ schvaluje:
Kandidáta prezidenta republiky (1), předsedu vlády (1), mirustry, předsedy Státního úřadu plánovacího, Státního úřadu statistického (26), poslance Národního shromáždění (368)
Ústřední výbor KSČ schvaluje do 4 funkcí 396 návrhů.
Politické byro ÚV KSČ schvaluje:
Ve stranických orgánech:
Vedoucí oddělení ÚV KSČ, předsedu KSK (15), rektora Vysoké
stranické školy (1), tajemníky ÚV KSS (3), vedoucí tajemníky
KV (19), vedoucí tajemníky MV KSČ Praha, Brno, Ostrava;
Bratislava (4), hlavní redaktory Rudého práva, Pravdy, Nové
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mysli, Života strany (4), zástupce KSČ v redakci Za trvalý mír,
za lidovou demokracii! v Bukurešti (1).
Ve stranických orgánech schvaluje politické byro ÚV KSČ celkem do 10 funkcí 47 návrhů.
V orgánech masových organizací:
Předsedu ÚV NF (1), tajemníka ÚV NF (1), členy předsednictva
ÚV NF (14), předsedu ÚV SNF (1), tajemníka ÚV SNF (1), předsedu ÚRO a SOR (2), sekretáře ÚRO (1), předsedu ÚV ČSM (1),
tajemníky ÚV ČSM (5), předsedu ÚV Čs. červeného kříže (1),
předsedu ÚV Svazarmu (1), předsedu Svazu československosovětského přátelství (1), předsedu Svazu protifašistických
bojovníků (1), předsedu Čs. výboru obránců míru (1), předsedkyni
Výboru čs. žen (1), předsedu Svazu čs. invalidů (1)
V orgánech masových organizací schvaluje politické byro do
16 funkcí 34 návrhů.
Na úseku Národního shromáždění, Úřadu předsednictva
vlády, Kanceláře prezidenta republiky, Generální prokuratury a národních
výborů, v ministerstvech,
státních
výborech, ústředních úřadech:
Předsedu Národního shromáždění (1), změny u poslanců Národního shromáždění, poslance Slovenské národní rady (104), předsedu Slovenské národní rady (1), místopředsedy Národního shromáždění, místopředsedy Slovenské národní rady, členy předsednictva Národního shromáždění - (asi 24), členy předsednictva
Slovenské národní rady, vedoucího Úřadu Národního shromáždění (1), vedoucího Úřadu Slovenské národní rady (1), vedoucího
Úřadu předsednictva vlády (1), vedoucíh'o Kanceláře prezidenta
republiky (1), gen. prokurátora (1), předsedy všech KNV (19),
primátora hl. m. Prahy (1), předsedu ÚNV Bratislava (1).
Celkem do 16 funkcí 156 návrhů.
Na úseku ministerstva vnitra a Čs. požární ochrany:
Náměstky ministra vnitra (5), pověřence ministra vnitra (1), náčelníka I.-IX. správy MV a správy vyšetřovací (10), náčelníka
správy kádrů (1), náčelníka vnitřní správy (1), náčelníka hospo139

dářské správy (1), náčelníka zdravotnické správy (1), náčelníka
správy archivní (1), vedoucího hl. správy tiskového dohledu (1),
náčelníka hlavní správy Veřejné bezpečnosti (1), náčelníka železniční správy Veřejné bezpečnosti (1), náčelníka hlavní správy
Pohraniční stráže (1), náčelníka štábu HS PS (1), náčelníka
správy Vnitřní stráže (1), náč. správy nápravných zařízení (1),
náčelníka správy civilní obrany (1), náčelníka ústřední správy
Státního požárního dozoru (1), náčelníky kro správy MV (19),
náčelníka správy MV Jáchymov (1), žáky z resortů MV do škol
v SSSR (nelze vyčíslit), delegace k mezinárodním
jednáním
(nelze vyčíslit), předsedu Rudé Hvězdy (1), předsedu Československého svazu požární ochrany (1).
Celkem do 23 funkcí 53 návrhů.
Na úseku ministerstva spravedlnosti:
Náměstka
ministra
spravedlnosti
(2), předsedu
soudu (1).
Celkem do 2 funkcí 3 návrhy.
Na úseku ministerstva zdravotnictví:
Náměstky ministra (4), pověřence ministra
Celkem do 2 funkcí 5 návrhů.

Nejvyššího

(1).

Na úseku církevním:
Předsedu Státního úřadu pro věci církevní (1), předsedu Státního úřadu pro věci církevní na Slovensku (1).
Hodnostáře církve katolické:
arcibiskupa pražského (1), olomouckého (1), biskupa hradeckého (1), litoměřického (1), českobudějovického (1), brněnského (1),
nitranského (1), trnavského (1), banskobystrického
(1), košického (1), spišského (1), rožňavského (1), světící biskupy (1), apoštolského administrátora
(1), kapitulní vikáře (4), gen. vikáře (6).
Hodnostáře ostatních církví:
hlavu a biskupy církve československé
(7), hlavu a biskupy
církve pravoslavné (5), hlavu církve evangelické českobratrské (1), hlavu církve augšpurské evangelické - slovenské (1).,
hlavu církve reformované evangelické na Slovensku (1), hlavu
140

církve židovské (1), hlavu jednoty českobratrské (1), hlavu jednoty bratrské (1), hlavu bratrské jednoty Chelčického (1), hlavu
církve unitářů (1).
Celkem do 18 funkcí 46 návrhů.
Na úseku tisku, rozhlasu, televize:
Předsedu Společnosti pro šíření polit. a vědeckých znalostí (1),
ústř. ředitele Čs. rozhlasu a Čs. televize (2), hlavního redaktora
ČTK (1), hl. redaktory Obrany lidu, Práce, Mladé fronty, Zemědělských novin, Svobodného slova a Lidové demokracie (6).
Celkem do 4 funkcí 10 návrhů.
Na úseku ministerstva školství a Československé akademie věd:
Náměstky ministra školství (4), pověřence ministra školství (1),
rektora Karlovy univerzity (1), rektora Českého vysokého učení
technického (1), profesory na vysokých školách (asi 40 ročně),
prezidenta ČSAV (1), náměstky prezidenta ČSAV (2), hlavního
sekretáře ČSAV (1), předsedu Slovenské akademie věd (1), akademiky ČSAV (asi 10 ročně).
Celkem do 10 funkcí 62 návrhů.
Na úseku
Náměstky
covních sil
Celkem do

ministerstva pracovních sil:
ministra pracovních sil (4), pověřence
(1).
2 funkcí 5 návrhů.

ministra

pra-

Na úseku ministerstva kultury:
Náměstky ministra kultury (4), pověřence kultury (1), předsedu
Svazu čs. spisovatelů (1), ředitele Československého
státního
filmu (1), národní umělce, zasloužilé umělce, profesory vysokých
škol (ročně průměrně 5); Akademie výtvarných umění v Bratislavě, Vysoké školy uměleckého průmyslu v Praze, Akademie
múzických umění v Praze, Brně a Bratislavě, čs. členy Mezinárodní unie architektů (4), československé členy Mezinárodního
svazu herců (5).
Celkem do 12 funkcí 21 návrhů.
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Na úseku Státního úřadu plánovacího:
Náměstky ministra - předsedy SÚP (9), předsedu Slovenského
plánovacího úřadu (1), čs. zástupce v RVHP (1).
Celkem do 3 funkcí 11 návrhů.
Na úseku Státního úřadu statistického:
Náměstky předsedy SÚS (3), předsedu Slovenského úřadu statistického (1), hlavního státního inspektora Státních inspekcí
sklizní zemědělských plodin (1), oblastního inspektora Státní
inspekce zemědělských plodin na Slovensku (1).
Celkem do 4 funkcí 6 návrhů.
Na úseku Úřadu pro normalizaci,
Úřadu pro vynálezy,
Státního
úřadu důchodového
zabezpečení
a Správy státních a hmotných rezerv při Úřadu předsednictva
vlády:
Předsedu Úřadu pro normalizaci (1), předsedu Úřadu pro vynálezy (1), náměstka předsedy Úřadu pro vynálezy (1), předsedu
Státního úřadu důchodového zabezpečení (1), předsedu Správy
státních a hmotných rezerv (1).
Celkem do 5 funkcí 5 návrhů.
N a úseku ministerstva
financí:
Náměstky ministra (5), pověřence (1), gen. řed, Státní banky (1).
Celkem do 3 funkcí 7 návrhů.
Na úseku ministerstva
státní kontroly:
Náměstky ministra (4). Celkem do 1 funkce 4 návrhy.
Na úseku ministerstva
zahraničního
obchodu:
Náměstky ministra (5). Celkem do 1 funkce 5 návrhů.
Na úseku ministerstva
zemědělství:
Náměstky ministra zemědělství (7), pověřence zemědělství (1),
předsedu Československé akademie zemědělských věd (1), vědec.
sekretáře Československé akademie zemědělských věd (1), profesory vysokých škol zemědělských (80).
Celkem do 5 funkcí 90 návrhů.
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Na úseku ministerstva
výkupu:
Náměstky ministra (3), zplnomocněnce pro Slovensko (1).
Celkem do 2 funkcí 4 návrhy.
Na úseku ministerstva
lesů a dřevařského
Náměstky ministra (3), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 4 návrhy.
Na úseku ministerstva
potravinářského
Náměstky ministra (5), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 6 návrhů.

průmyslu:

průmyslu:

Na úseku ministerstva
lehkého průmyslu:
Náměstky ministra (3), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 4 návrhy.
Na úseku ministerstva
vnitřního obchodu:
Náměstky ministra (4), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 5 návrhů.
Na úseku Ústředního
svazu výrobních družstev, Ústředního svazu spotřebních
družstev a Ústřední rady družstev:
Předsedu Ústředního svazu výrobních družstev (1), místopředsedy Ústředního svazu výrobních družstev (3), předsedu Ústř. svazu spotřebních družstev (1), místopředsedy Ústředního svazu
spotřebních družstev (4), předsedu Ústřední rady družstev (1),
místopředsedy Ústřední rady družstev (2).
Celkem do 6 funkcí 12 návrhů.
Na úseku ministerstva
hutí a rudných dolů:
Náměstky ministra (6), ředitele národních podniků NHKG,
VŽKG, SONP Kladno, Železárny V. M. Molotova, Třinec (4).
Celkem do 2 funkcí 10 návrhů.
Na úseku ministerstva
strojírenství:
Náměstky ministra (11), ředitele podniku ZVIL Plzeň (1).
Celkem do 2 funkcí 12 návrhů.
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V ministerstvech,
státních výborech, ústředních úřadech schvaluje politické byro ÚV KSČ do 155 funkcí 664 návrhů.
Ve stranických orgánech do 10 funkcí 47 návrhů.
V orgánech masových organizací do 16 funkcí 34 návrhů.
V ministerstvech,
státních výborech, ústředních
úřadech do
155 funkcí 664 návrhů.
Celkem schvaluje politické byro ústř. výboru KSČ do 181 funkcí
745 návrhů.

Na úseku chemického průmyslu:
Náměstky ministra (4). Celkem do 1 funkce 4 návrhy.
Na úseku ministerstva paliva energetiky:
Náměstky ministra (5). Celkem do 1 funkce 5 návrhů.
Na úseku ministerstva stavebnictví:
Náměstky ministra (5), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 6 návrhů.
Na úseku ministerstva místního hospodářství:
Náměstky ministra (4), pověřence (1).
Celkem do 2 funkcí 5 návrhů.
Na úseku Ústřední správy vodního hospodářství
a Ústřední správy geodézie a kartografie:
Předsedu Ústřední správy vodního hospodářství (1),
předsedu Slovenské správy vodního hospodářství (1),
předsedu Ústřední správy geodézie a kartografie (1),
předsedu Slovenské správy geodézie a kartografie (1).
Celkem do 4 funkcí 4 návrhy.
\

'(!

Na úseku ministerstva dopravy:
Náměstky ministra (7), pověřence dopravy (1).
Celkem do 2 funkcí 8 návrhů.
Na úseku ministerstva spojů:
Náměstky ministra (3), pověřence spojů (1).
Celkem do 2 funkcí 4 návrhy.
Na úseku ministerstva zahraničních věcí:
Náměstky ministra (4),
členy kolegia ministerstva (10),
velvyslance a vyslance (41),
velvyslanecké a vyslanecké rady (14),
generální konzuly (12), zástupce v lnformbyru
Celkem do 6 funkcí 82 návrhů.

v BukureŠti

(1).

Sekretariát ústředního výboru KSČ schvaluje:
Všechny politické pracovníky ústředního
výboru KSČ (574),
všechny politické pracovníky Vysoké stranické školy při ÚV
KSČ (112), všechny politické pracovníky Ústavu dějin KSČ (34),
externí pracovníky Vysoké stranické školy (24), vedoucí oddělení
ústředního výboru KSS (4), tajemníky a vedoucí oddělení krajských výborů strany, vedoucí kraj. disciplinárních komisí (211),
tajemníky a vedoucí oddělení v městských výborech KSČ Praha,
Brno, Ostrava a Bratislava (23), vedoucí tajemníky okresních,
městských a obvodních výborů strany, tajemníka hlavního výboru ministerstva vnitra (313), žáky Vysoké stranické školy, jejich
přijetí a rozmístění (asi 450), systemizaci ÚV KSČ, ÚV KSS,
Vysoké stranické školy, Ústavu dějin KSČ, Ústřední politické
školy KSS, redakce Rudého práva, vydavatelství Rudého práva,
Nové mysli, redakční radu Rudého práva a Nové mysli (24),
politické pracovníky redakce Rudého práva (95), politické pracovníky Nové mysli (21), politické pracovníky Květů (10), politické pracovníky Rozsévačky (3), externí lektory ÚV KSČ (140),
ředitele vydavatelství
Rudého práva (1), hlavního redaktora
nakladatelské
redakce Rudého práva (1), hlavní redaktory Květů a Rozsévačky (2), hlavní redaktory krajských listů v českých
krajích (13), ředitele Večerní univerzity marxismu-leninismu
(4),
předsedu závodní organizace KSČ při ministerstvu
vnitra (7),
ministerstvu
spravedlnosti
(1), ministerstvu
zdravotnictví
(1),
Generální prokuratuře
(1), Národním shromáždění (1), ústředním výboru Svazarmu O), Úřadu předsednictva vlády (1), Kanceláři prezidenta republiky (1), Nejvyšším soudu (1), Státním
úřadu pro věci církevní (1), Čs. tiskové kanceláři (1), Českoslo145
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venském rozhlasu (1), ministerstvu školství (1), Úřadu Československé akademie věd (1), Úřadu Československé akademie zemědělských věd (1), ministerstvu
pracov. sil (1), ministerstvu
kultury (1), Státním úřadu plánovacím (1), Úřadu pro normalizaci (1), Státním úřadu statistickém (1), Úřadu pro vynálezy (1),
Správě státních a hmotných rezerv při Úřadu předsednictva
vlády (1), Státním úřadu důchodového zabezpečení (1), Státní
bance československé (1), ministerstvu financí (1), ministerstvu
státní kontroly (1), ministerstvu zahraničního obchodu (1), ministerstvu zemědělství (1), ministerstvu
výkupu (1), ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu (1), ministerstvu potravinářského průmyslu (1), ministerstvu vnitřního obchodu (1), Ústředním svazu výrobních družstev (1), Ústředním svazu spotřebních
družstev (1), Ústřední radě družstev (1), ministerstvu
lehkého
průmyslu (1), ministerstvu hutí a rudných dolů (1), ministerstvu
strojírenství (1), ministerstvu chemického průmyslu (1), ministerstvu paliv a energetiky (1), ministerstvu
stavebnictví
(1),
ministerstvu místního hospodářství (1), Ústřední správě vodního
hospodářství
(1), Ústřední správě geodézie a kartografie
(1),
ministerstvu
dopravy (1), ministerstvu spojů (1), ministerstvu
zahraničních věcí (1), ústředním výboru KSČ (1), předsedy závodních organizací na zámořských lo'dích (3), stranické organizátory na důležitých stavbách socialismu (10), vedoucí stranických
skupin v presidiu Československé akademie věd (1), ve Svazu
československých spisovatelů (1), Svazu československých skladatelů (1), Svazu československých výtvarníků (1), Svazu československých architektů (1), Svazu československých malířů (1),
Svazu československých průmyslových výtvarníků (1).
Ve stranických
orgánech schvaluje sekretariát
ÚV KSČ do
24 funkcí 2 143 návrhů.

V orgánech masových organizací:
Zástupce tajemníka ÚV NF (1), vedoucí oddělení ÚV NF (6),
ředitele školy ÚV NF (1), předsedy KV NF (13), vedoucí tajemníky KV NF (13), členy představenstva ÚRO (20), vedoucí odděle- .
ní ÚRO (15), předsedy a tajemníky ÚVS (48), ředitele a zástupce
ÚPŠ ROH (2), předsednictvo ÚV ČSM (16), vedoucí oddělení

ÚV ČSM a ředitele ÚPŠ ČSM (12), předsedu a tajemníka celozávodního výboru ČSM na ministerstvu
vnitra (2), pracovníky
Československého svazu mládeže v zahraničí a členy mezinárodních organizací SFDM a MSS (13), předsednictvo ústředního
výboru Československého červeného kříže (10), vedoucího tajemníka ÚV ČSČK (1), předsednictvo ÚV Svazarmu (15), místopředsedy ÚV Svazarmu (4), vedoucího mezinárodního oddělení ÚV
Svazarmu (1), předsednictva a vedoucí tajemníky Svazu československo-sovětského
přátelství (15), Československého výboru
obránců míru (25), Svazu protifašistických bojovníků (18), Výboru československých žen (12), Svazu čs. invalidů (13), vedoucí
mezinárodních oddělení a zahraniční pracovníky masových organizací: Svazu československo-sovětského
přátelství (9), Československého výboru obránců míru (4), Svazu protifašistických
bojovníků (7), Výboru československých žen (6), Svazu československých invalidů (7).
V orgánech masových organizací schvaluje sekretariát ÚV KSČ
do 30 funkcí 309 návrhů.

V ministerstvech, státních výborech, ústředních úřadech:
V Úřadu předsednictva vlády:
Zástupce vedoucího Úřadu předsednictva vlády (2), vedoucího
sekretariátu
předsedy vlády (1), vedoucí sekretariátu
prvního
náměstka předsedy vlády (2), vedoucího .právního odboru (1),
vedoucího oddělení administrativních
orgánů (1), vedoucího kádrového odboru a ZO (1), sekretáře komise pro otázky všeobecného řízení národních výborů a vedoucího aparátu komise (1), sekretáře Státní systemizační komise (1), vládního zmocněnce pro
výstavbu pohraničí (1), ved. odboru zahraničního obchodu (1),
vedoucího odboru financí (1), vedoucího odboru plánu a statistiky (1), vedoucího sekretariátu
Státní mzdové komise (1), vedoucího odboru zemědělství, lesnictví a výkupu (1), vedoucího
odboru lesů a dřevařského průmyslu (1), vedoucího odboru potravinářského
průmyslu (1), vedoucího odboru lehkého průmyslu
a obchodu (1), vedoucího odboru strojírenství
(1), vedoucího
odboru hutního průmyslu a rudných dolů (1), vedoucího odboru
chemického průmyslu (1), vedoucího odboru paliv (1), vedoucího
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odboru energetiky (1), vedoucího odboru stavebnictví (1), vedoucího odboru dopravy a spojů (1), vedoucího odboru zahraničních
věcí (1), vedoucího odboru kultury (1).
Celkem do 26 funkcí 28 návrhů.

Na úseku Národního shromáždění a národních výborů:
Zástupce vedoucího Úřadu Nár. shromáždění (1), předsedy výborů Nár. shromáždění (5), náměstky předsedů KNV (57), náměstky primátora hl. města Prahy (3), náměstky předsedy ÚNV Bratislava (3), tajemníky KNV a ÚNV Praha a Bratislava (21).
Celkem do 6 funkcí 90 návrhů.

Na úseku Kanceláře prezidenta republiky:
Vedoucího národohospodářského
odboru (1), vedoucího všeobecně politického odboru (1), vedoucího kulturního odboru (1), vedoucího hospodářskosprávního
odboru (1), vedoucího kádrového
a mzdového odboru (1), hlavního účetního (1).
Celkem do 6 funkcí 6 návrhů.

Na úseku ministerstva vnitra a Československého svazu
požární ochrany:
Zástupce náčelníka L-IX. správy a správy vyšetřovací ministerstva vnitra (23), zástupce náčelníka správy kádrů MV (2), zástupce náčelníka vnitřní správy MV (1), zástupce náčelníka hospodářské správy MV (2), zástupce náčelníka zdravotnické správy MV (1), zástupce vedoucího hlavní správy tiskového dohledu
MV (1), náčelníka inspekce ministerstva vnitra (1), náčelníka
L-V. zvláštního odboru MV (5), hlavního účetního MV (1), náčelníka osobní ochrany prezidenta (1), náčelníka osobní ochrany
vlády (1), zástupce náčelníka hl. správy Veřejné bezpečnosti (3),
náčelníka městské správy VB Praha (1), náčelníka železničního
odboru MV (STB) (6), zástupce náčelníka HS Pohraniční stráže
pro věci materiální (1), velitele brigády PS (10), náčelníka štábu
brigády PS (10), velitele vojenského učiliště PS (1), velitele vojenskopolitického
učiliště PS (1), zástupce náčelníka správy
Vnitřní stráže pro týl (1), ZNV náčelníka správy VS (1), náčelníka štábu sboru VS (1), velitele brigády VS (4), náčelníka štábu
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brigády VS (4), ZNP náčelníka správy CO a služební (2), zástupce náčelníka správy nápravných zařízení (3), zástupce náčelníka
ústřední správy státního požárního dozoru (1), náčelníka správy
okruhu VKR a jeho zástupce (6), náčelníka učiliště F. E. Dzeržinského (1), předsednictvo a tajemníka ÚV Československého
svazu požární ochrany (11), vedoucího kádrového oddělení (1),
předsednictvo a tajemníka Rudé Hvězdy (5).
Celkem do 32 funkcí 113 návrhů.

Na úseku ministerstva spravedlnosti:
Hlavního účetního (1), vedoucího kádrového odboru (1), vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucího hlavní správy obecných
soudů (1), ved. ekonomicko-finanění
správy na ministerstvu
spravedlnosti
(1), předsedu trestního kolegia Nejvyššího soudu (1), předsedu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu (1),
předsedy krajských soudů (19), vedoucí krajských soudních
správ (19), vedoucí oddělení zvláštních úkolů na ministerstvu
spravedlnosti (1), hlavního arbitra RČS (1), výbor Jednoty čs.
právníků.
Celkem do 11 funkcí 47 návrhů.

Na úseku Generální prokuratury:
Náměstky generálního prokurátora (3), přednostu odboru trestně soudního (1), přednostu odboru pro všeobecný dozor (1), přednostu odboru občanskosoudního (1), vedoucího kádr. odboru (1),
vedoucího sekretariátu
generálního prokurátora
(1), hlavního
účetního Generální prokuratury
(1), vedoucího oddělení pro
zvláštní záležitosti <OZZ) (1), vedoucího oddělení pro zvláštní
úkoly (ZU, za, CO) (1), krajské prokurátory (19).
Celkem do 10 funkcí 30 návrhů.

Na úseku ministerstva zdravotnictví:
Hlavního účetního ministerstva
(1), vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucího odboru plánovacího (1), vedoucího odboru technického (1), vedoucího odboru léčebně preventivního (1),
hlavního hygienika ministerstva zdravotnictví (1), ředitele hlavní správy lázní a zřídel (1), ředitele hl. správy výroby léčiv (1),
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ředitele hlavní správy zásobování a odbytu (1), ředitele hlavní
správy lékáren (1), ředitele hlavní správy pro výrobu zdravotnických potřeb (1).
Ředitele nár. p. Penicilin v Roztokách (1), nár. p. Biogena v Praze XlI (1), n. p. Farmakon v Olomouci (1), n. p. Chemopharma
v Ústí n. Labem (1), n. p. Organopharma
ve Vysočanech (1),
n. p. Slovakofarma v Hlohovci (kraj Nitra) (1), n. p. Biotika ve
Slovenské Lupči (kr. Banská Bystrica) (1), n. p. Imuna v Michalanech (kraj Prešov) (1), lázní K. Vary (1), lázní Poděbrady (1),
lázní Mariánské Lázně (1), lázní Františkovy Lázně (1), Stát.
sanatoria (1), zást. řed. Státního sanatoria pro část lůžkovou (1),
zást. řed. Státního sanatoria pro část ambulantní (1).
Náčelníka odboru zvláštních úkolů na MZd (1), náčelníka organizačního oddělení a CO v odboru ZÚ (1).
Celkem do 28 funkcí 28 návrhů.
Na úseku církevním:
Náměstka předsedy Státního úřadu pro věci církevní (1).
Celkem do 1 funkce 1 návrh.
Na úseku tisku, vydavatelství, knižního obchodu:
Ředitele hlavní správy vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu (1), vedoucího správy vydavatelstev HSV (1), vedoucího správy tiskáren HSV (1), ved. správy knižního obchodu HSV (1).
Ředitele a šéfredaktory nakladatelství:
Státního nakladatelství
politické literatury (2), Stát. nakladatelství
krásné literatury,
hudby a umění (2), Stát. nakladatelství technické literatury (2),
Stát. zemědělského nakladatelství
(2), státního nakladatelství
Orbis (2), Státního zdravotnického nakladatelství (2), Stát. tělovýchovného nakladatelství
(2), státního nakladatelství
Svět sovětů (2), Stát. nakladatelství dětské knihy (2), Státního pedagogického nakladatelství (2), nakladatelství Naše vojsko (2), Ústř.
církevního nakladatelství (2), Československý spisovatel (2), nakladatelství Práce (2), nakladatelství Mladá fronta (2), nakladatelství Čs. akademie věd (2), nakladatelství Lidová demokracie
(Vyšehrad) (2), nakladatelství
Svobodné slovo (Melantrich) (2),
řed. nár. podniku Kniha (1), ředitele n. p. Sovětská kniha (1).
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Politické pracovníky moskevského vysílání v českém jazyce (3),
tajemníka a členy předsednictva Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí (16), polit. pracovníky muzea V. I. Lenina (10), politické pracovníky muzea Klementa Gottwalda (13).
Zástupce hlavního redaktora ČTK (2), všechny zpravodaje v zahraničí (23).
Předsedu a jednatele Svazu čs. novinářů a ředitele Novinářského studijního ústavu (3).
Náměstky ředitele Českoslovénského rozhlasu (4), oblastního
ředitele Čs. rozhlasu na Slovensku (1).
Hlavní redaktory týdeníků: Vlasta, Beseda venkovské rodiny,
Svět sovětů, Svět v obrazech, Dikobraz, Svět práce, Pionýrské
noviny, Literární noviny, Národní výbory, Čs. sport, Stadion,
Učitelské noviny, Aufbau und Frieden (13).
Celkem do 34 funkcí 130 návrhů.
Na úseku ministerstva
mie věd:

školství a Československé

akade-

Hlavního účetního na ministerstvu (1), ved. kádr. odboru (1),
ved. sekretariátu
ministra (1), vedoucího finanč. a plánovacího
odboru (1), vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly (1), rektory
vysokých škol (38 - lx za 3 roky), docenty společenských věd
(asi 10 ročně), předsednictvo Státního výboru pro vys. školy (12),
Státní komise pro vědecké hodnosti (12), ředitele Úřadu presidia
ČSAV (1), ředitele ústavů a důležitých vědeckých pracovišj
ČSAV (asi 30), členy presidia ČSAV (8), členy korespondenty
ČSAV (asi 10 ročně), náměstky předsedy Slovenské akademie
věd (2), hlavního sekretáře Slovenské akademie věd (1), členy
presidia Slovenské akademie věd (5), ředitele Československosovětského institutu (1), předsedy sekcí Československo-sovětského institutu (4), tajemníka Československo-sovětského
institutu (1), vedoucího tajemníka Československo-sovětského
institutu, odbočky v Bratislavě (1), předsedy vědeckých výběrových
společností (8), hlavního účetního ČSAV (1), vedoucího kádrového odboru ČSAV (1), vedoucího katedry dialekt. a historického
materialismu (1), vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly (1).
Celkem do 26 funkcí 153 návrhů.
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Na úseku ministerstva pracovních sil:

Na úseku Státního úřadu plánovacího:

Vedoucího sekretariátu ministra (1), vedoucího kádrového odboru (1), vedoucího oddělení zvláštních úkolů (1), hlavního účetního (1), vedoucího finančního a plánovacího odboru (1).
Celkem do 5 funkcí 5 návrhů.

Vedoucího sekretariátu
ministra (1), předsedu rady technickohospodářské expertízy (1), náčelníka a zástupce ústředního odboru CO (2), vedoucí odborů BH (7), vedoucího kádrového odboru (1), vedoucího oddělení zvláštních úkolů (1).
Celkem do 6 funkcí 13 návrhů.

Na úseku ministerstva kultury a jeho zařízeních, ve svazech umělců:
Ředitele správy umění a osvěty ministerstva kultury (2), hlavního účetního MK (1), vedoucího kádrového oddělení MK (1), vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly MK (1): náčelníka a jeho
zástupce ústředního odboru CO MK (2), vedoucí odborů plánování, techniky a výstavby MK (3).
Ředitele státních
divadel: Národního,
Smetanova
a Tylova
v Praze (2), Národního divadla v Bratislavě (1), Realistického
divadla v Praze (1), Karlínského divadla v Praze (1), Stát. divadla v Brně (1), Státního divadla v Ostravě (1), Vesnického
divadla v Praze (1), ředitele České filharmonie (1), ředitele Čs.
státního souboru písní a tanců (1), řed. Hudební a artistické
ústředny (1), ředitele Čs. cirkusů, varieté a lunaparků, n. p. (1).
Rektory vysokých škol: Akademie výtvarných umění v Praze (1),
Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (1), Vysoké školy
uměleckého průmyslu v Praze (1), Akademie múzických umění
v Praze, Brně a Bratislavě (3).
Předsedy ústředních výborů: Svazu čs. skladatelů (1), ústředního Svazu čs. výtvarných umělců (1), Svazu čs. architektů (1),
Svazu malířů, sochařů a grafiků (1), Svazu průmyslových výtvarníků (1), členy předsednictva Svazu čs. spisovatelů (12).
Hlavní redaktory časopisů: Literární noviny (1), Nový život (1),
Host do domu (1), Výtvarná práce (1).
Generálního projektanta a vedoucího výstavby hl. m. Prahy (2),
předsedu a místopředsedu Státní architektonické rady (2)
Kandidáty na členy předsednictva a členy ústředních výborů
Svazů: čs. skladatelů (32), čs. výtvarných umělců (36), čs. architektů (35), čs. malířů, sochařů a grafiků (15), čs. průmyslových
výtvarníků (20).
Celkem do 33 funkcí 191 návrhů.
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Na úseku Státního úřadu statistického:
Vedoucího kanceláře předsedy Státního úřadu statistického (1),
hlavního účetního (1), vedoucího oddělení zvláštních úkolů (1),
řed. Ústředny mechanizované evidence n. p. Praha (ÚME) (1),
ředitele Statistického
a evidenčního vydavatelství
tiskopisů,
n. p. Praha (SEVT) (1), vedoucího kádrového odboru (1).
Celkem do 6 funkcí 6 návrhů.

Na úseku Úřadu pro normalizaci, Úřadu pro vynálezy,
Státního úřadu důchodového zabezpečení a Správy státních a hmotných rezerv při Úřadu předsednictva vlády:
Ved. odboru normalizace a typizace (1), ved. kádrového odboru (1), ved. sekretariátu předsedy Úřadu pro vynálezy (1), ved.
kádrového odboru (1), ved. odd. zvláštních úkolů (1), náměstky
předsedy Stát. úřadu důchodového zabezpečení (3), hl. účetního
úřadu (1), ved. oddělení zvláštních úkolů (1), hlavního inženýra
Správy státních a hmotných rezerv při ÚPV (1), vedoucího kádrového oddělení (1), vedoucího oddělení zvláštních úkolů (1).
Celkem do 11 funkcí 13 návrhů.

Na úseku ministerstva financí:
Hl. účetního ministerstva (1), ved. kádrového odboru (1), vedoucího správy státního rozpočtu (1), vedoucího sekretariátu ministra (1), řed. hlavních správ (2) Státní pojištovny, stát. spořitelen,
vrchního řed. Investiční banky (1), náměstka generálního ředitele Státní banky (1), vrchní ředitele Státní banky (5), vrchního
řed. První české pojištovny (1), vedoucího oddělení zvláštních
úkolů (1), ředitele pobočky Živnostenské banky v Londýně (1),
náměstka ředitele pobočky Živnostenské banky v Londýně (1).
Celkem do 12 funkcí 17 návrhů.
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Na úseku ministerstva státní kontroly:
Zmocněnce ministra státní kontroly na Slovensku (1), vedoucího
sekretariátu
ministra (1), hlavní kontrolory ministerstva
(19),
hlavního účetního ministerstva (1), vedoucího kádrového odboru
ministerstva (1), vedoucího zvláštního oddělení (1).
Celkem do 6 funkcí 24 návrhů.

ských, docenty společenských věd vysokých škol zemědělských
(během 3 let asi 10), vedoucího oddělení pro vědeckotechnickou
spolupráci ministerstva zemědělství (1), vedoucího oddělení pro
vědeckotechnickou spolupráci v Československé akademii zemědělských věd (1).
Celkem do 14 funkcí 35 návrhů.

Na úseku ministerstva zahraničního obchodu:
Ředitele podniků zahraničního obchodu (20), ředitele Výzkumného ústavu (1), ředitele hlavní technické správy ministerstva (1),
vedoucího Ústřední celní správy ministerstva (1), obchodní rady
a přidělence (60), tajemníka ministra (1), hlavního účetního ministerstva (1), kapitány čsl. námořních lodí (3), zástupce kapitánů pro věci politické na čsl. námořních lodích (3), vedoucího
kádrového odboru ministerstva (1), vedoucího ekonomicko-plánovacího odboru (1), vedoucího kontrolně inspekční skupiny (1),
vedoucího vývozního odboru (1), vedoucího dovozního odboru (1),
vedoucího a jeho zástupce odd. ZÚ (náčelník a zástupce CO) (2),
vedoucího odboru vědeckotechnické spolupráce (1).
Celkem do 16 funkcí 99 návrhů.

Na úseku ministerstva výkupu:
Vedoucího sekretariátu ministra (1), hlavního účetního ministerstva výkupu (1), vedoucí odborů na ministerstvu výkupu - plánovacího a ekonomického, technického, odbytu, výkupu rostlinných výrobků, výkupu živočišných výrobků, kádrového (7), ředitele hlavních správ ministerstva výkupu - výkupu, mlýnů, podnikové dopravy (3), vedoucího oddělení zvláštních úkolů ministerstva výkupu (1), vedoucího inspektora Státní jakostní inspekce MVk (1), plnomocníky ministerstva výkupu v krajích (19).
Celkem do 7 funkcí 33 návrhů.

Na úseku ministerstva zemědělství:
Hlavního účetního ústř. účtárny ministerstva
zemědělství (1),
vedoucího sekretariátu ministra zemědělství (1), vedoucí odborů
na ministerstvu
zemědělství - plánovacího a ekonomického,
technického, kádrového (3); ředitele hlavních správ ministerstva
zemědělství - výzkumu a propagace, zemědělských a školních
statků, státních statků, JZD, rostlinné výroby, STS, živočišné
výroby, materiálně technického zásobování, zemědělských staveb (9); ředitele správ ministerstva zemědělství - státních rybářství, podniků pro osivo a sadbu, inseminačních stanic, veterinární služby (4); vedoucího oddělení zvláštních úkolů ministerstva zemědělství (1), zástupce předsedy Československé akademie zemědělských věd (2), akademiky Československé akademie
zemědělských věd, dopisující členy Československé akademie
zemědělských věd, rektory vysokých škol zemědělských - Praha,
Brno (2); profesory společenských věd vysokých škol zeměděl154

Na úseku ministerstva lesů a dřevařského průmyslu:
Ved. sekretariátu ministra (1),ředitele hlavních správ ministerstva I-VIII - pěstění a ochrany lesa, těžby dřeva, pil a překližkáren, nábytku, papíru a celulózy, odbytu, hudebních nástrojů
a drobné výroby, materiálně technického zásobování (8).
Ředitele národních podniků celostátního významu - Papírny Rudého práva Větřní, Papírny Štětí, Lesprojekt Brandýs, Lesostavby Praha, Dřevokombinát Vranov (5); vedoucí odborů na ministerstvu - plánovacího, kádrového, technického, zvláštních úkolů,
zvláštního oddělení, hlavního účetního (6); experty do zahraničí.
Celkem do 5 funkcí 20 návrhů.
Na úseku potravinářského průmyslu:
Vedoucí odborů a oddělení na ministerstvu - technického, plánovacího, kádrového, hlavního energetika a mechanika, investiční
výstavby, hlavního účetního, práce a mezd, vedoucího sekretariátu ministra, zvláštních úkolů, civilní obrany (10).
Zplnomocněnce ministr~ na Slovensku a v krajích, experty do
zahraničí.
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Řed. hl. správ I-IX - mlékáren, masného a rybného průmyslu,
tukového průmyslu, výroby cukrovinek, pekáren, cukrovarů, lihovarů a škrobáren, konzerváren, pivovarů a sladoven (9).
Ředitele trustů - strojírenského,
průmyslu mléčné výživy, mrazírenského, tabákového, výroby kávovin, vinařského (6).
Ředitele nár. podniků - Severočeské tukové závody Ústí n. L.,
Plzeňské pivovary Plzeň, Cutisin Kořenov, Pražské jatky (4).
Ředitele Potravinoprojektu
(1).
Ředitele výzkumných ústavů - pro mechanizaci a ekonomiku
Praha, obalové techniky Praha, olejů a tuků Ústí n. L., potravinářské technologie Praha, cukrovarnického
Modřany, kvasného
průmyslu Praha, pivovarského a sladařskéhoPraha,
pro ovoce
a zeleninu Praha, pekařského
a cukrovinkářského
Praha, pro
mléko a vejce Praha, pro maso a ryby Brno, Zkušební a kontrolní ústav (12).
Celkem do 8 funkcí 42 návrhů.

obchodu potravinářským
zbožím (západní oblast), maloobchodu
potravinářským
zbožím (východní oblast), velkoobchodu potravinářským zbožím, tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami,
maloobchodu oděvním zbožím, velkoobchodu oděvním zbožím,
obuví a koženou galantérií, obchodních domů, obchodu klenoty,
hodinami a starožitnostmi,
Bazaru, velkoobchodu zbožím široké
potřeby, obchodu potřebami pro domácnost, obchodu drobným
spotřebním zbožím, restaurací a jídelen, obchodu ve vojenských
posádkách, obchodu palivy a stavebninami (16).
Ředitele obchodního domu Pramen - diplomatické prodejny (1),
experty do zahraničí.
Celkem do 5 funkcí 25 návrhů.

Na úseku Ústředního svazu výrobních družstev, Ústředního svazu spotřebních družstev a Ústřední rady družstev:

Na úseku ministerstva vnitřního obchodu:

Členy představenstva
Ústředního svazu výrobních družstev (5),
předsedu Slovenského svazu výrobních družstev (1), kandidátku
členů a náhradníků
ÚSVD a revizní komise, hlavního účetního
ÚSVD (1), vedoucího sekretariátu
předsedy ÚSVD (1), vedoucí
odborů ÚSVD - plánovacího, kádrového, výrobního, zásobování
a odbytu (4), vedoucího zvláštního oddělení (1), členy představenstva Ústředního
svazu spotřebních družstev (6), předsedu
Slovenského svazu spotřebních družstev (1), kandidátku
členů
a náhradníků Ústředního svazu spotřebních družstvech a revizní komise, hlavního účetního ÚSSD (1), vedoucího sekretariátu
předsedy ÚSSD (1), vedoucí odborů na ÚSSD (3) - plánovacího,
kádrového, výkupu; vedoucího zvláštního oddělení na ÚSSD (1),
členy představenstva
Ústřední rady družstev (6), kandidátku
členů a náhradníků ÚRD a revizní komise, vedoucího sekretariátu předsedy ÚRD (1), vedoucího mezinárodního odd. ÚRD (1),
hlavního účetního ÚRD (1), vedoucí odborů na ÚRD - kádrového, plánovacího (2), stipendisty do zahraničí.
Celkem do 21 funkcí 37 návrhů.

Vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucí důležitých odborů
na ministerstvu
- hlavního účetního, kádrového,
zvláštních
úkolů, plánování, průmyslového
zboží, potravinářského
zboží,
společného stravování (7); ředitele hlavních správ I-XVI - malo-

Hlavního účetního na ministerstvu
(1), vedoucího sekretariátu
na ministerstvu
(1), ved. odborů na ministerstvu
- plánování,

Na úseku ministerstva lehkého průmyslu:
Hlavního účetního na ministerstvu
(1), vedoucího sekretariátu
ministra
(1), vedoucí odborů na ministerstvu
- plánovacího,
technického, kádrového (3); ředitele hlavních správ I-IX - bavlnářského
průmyslu,
průmyslu
lýkových vláken, vlnařského
průmyslu, pletařského a stávkařského
průmyslu, oděvního průmyslu, průmyslu kožedělného a obuvnického, průmyslu sklářského a jemné keramiky, pomocných provozů, chozrasčotní hlavní správy zásobování (9).
Podnikové ředitele důležitých národních podniků - Sběrné suroviny, Svit Gottwaldov, Oděvní závody J. Wolkra Prostějov (3).
Vedoucího zvláštních úkolů na ministerstvu
(1), experty do zahraničí, stipendisty na stipendium do zahraničí.
Celkem do 8 funkcí 18 návrhu.
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Na úseku ministerstva hutí a rudných dolů:
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Neratovice, Dusíkárny Ostrava, Závody Jiřího Dimitrova Bratislava (7). Ředitele Státního ústavu pro projektování chemického
průmyslu (Chemoprojekt) (1).
Stranické organizátory UV KSČ na rozhodujících podnicích.
Celkem do 7 funkcí 26 návrhů.

technické správy, kádrového, práce a mezd (4), ředitele hlavních
správ - železorudných dolů, hutí, speciálních ocelí a ferroslitin,
druhovýroby, těžby barevných kovů, geologického průzkumu,
zásobování, odbytu, šrotu (10).
Ředitele národních podniků celostátního významu - Západočeský rudný průzkum, Severočeský rudný průzkum, Českomoravský rudný průzkum, Východoslovenský rudný průzkum, Západoslovenský rudný průzkum (5).
Vedoucího oddělení zvláštních úkolů na ministerstvu (1), stranické organizátory ÚV KSČ v důležitých podnicích. '
Celkem do 7 funkcí 22 návrhů.

Na úseku ministerstva paliva energetiky:
Hlavního účetního ministerstva
(1), vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucího odboru: plánování (1), technické správy (1), výrobní správy (1); vedoucího oddělení zvláštních úkolů
na MPE (1).
Ředitele: hlavní správy 1 - OKR (1), hlavní správy 2 - SHR (1),
hlavní správy 3 - uhlí (1), hl. správy 4 - nafta (1), hl. správy
výstavby uhelného průmyslu (1), hl. správy uhelného průzkumu (1), hl. správy elektráren (1), hlavní správy výstavby elektráren (1), hlavní správy plynáren (1), hlavní správy strojírenské
výroby (1), hlavní správy zásobování (1), hlavní správy odbytu (1), Energotrustu Praha (1), Energotrustu Most (1), Energotrustu Hradec Králové (1), Energotrustu Brno (1), Energotrustu
Ostrava (1), Energovodu n. p. Praha (1), Energostroje n. p.
Praha (1), Elektrostroje n. p. Brno (1), Plynostavu n. p. Pardubice (1), Uhelného průmyslu n. p. Osek u Duchcova (1), Uhelného
průzkumu n. p. Ostrava (1), Výstavby OKR (1), Důlních staveb n. p. Teplice (1), Revírního ředitelství SUD Kladno (1), trustu Ostrava-sever v OKR (1), trustu Ostrava-jih v OKR (1), trustu Orlová v OKR (1), trustu Karviná v OKR (1), trustu Chomutov v SHR (1), trustu Most-jih v SHR (1), trustu Most-sever
v SHR (1), trustu Duchcov v SHR (1), trustu Teplice v SHR (1),
trustu Bílina v SHR (1), Revírního ředitelství HDB Sokolov (1),
Geologického průzkumu nafty n. p. Brno (1), Ústavu pro výzkum
a využití paliv Praha (1), Ústavu pro důlní mech. Praha (1).
Vedoucí: Státního ústavu báňské projekty (1), Ústavu technického dozoru (1), Ústavu pro průzkum uhelných ložisek (1), Státního ústavu Energoprojekt (1); předsedu Státního ústředního
báňského úřadu v Praze (1), vedoucího Státní energetické inspekce (1), vedoucího sekretáře Vládního výboru pro geologii (1).
Celkem do 9 funkcí 53 návrhů.

Na úseku ministerstva strojírenství:
Vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucí odborů na mInISterstvu - výrobního, plánovacího, technické správy, investičního,
kádrového, hlavního účetního, práce a mezd, zvláštních úkolů (8), náčelníka CO na ministerstvu (1), ředitele hlavních správ
- hlavní správy 1-15, hlavní správy zásobování a hlavní správy
odbytu (17).
Ředitele národních podniků - ČKD Stalingrad, Avia Letňany,
Aero Vodochody, Motorlet Jinonice, Závod Klementa Gottwalda
Povážská Bystrica, Závod J. V. Stalina Martin, Závod J. Švermy
Brno, Zbrojovka Vsetín, ČKD Sokolovo, AZNP Mladá Boleslav,
Tatra Kopřivnice, AZKG Praha, 1. brněnská strojírna Kl. Gottwalda, ZPS Líšeň, Česká zbrojovka Strakonice, Tesla Pardubice,
ZVÚ Hradec Králové, Závod G. Steinera Komárno (19).
Stranické organizátory v rozhodujících podnicích.
Celkem do 6 funkcí 46 návrhů.
Na úseku ministerstva chemického průmyslu:
Vedoucího sekretariátu
ministra (1), vedoucí odborů na mInISterstvu - plánovacího, technického, kádrového, hlavního účetního, investičního, práce a mezd, zvláštních úkolů (7), náčelníka
CO na ministerstvu (1), ředitele hlavních správ - hlavní správy
I-VII, hlavní správy zásobování, hlavní správy odbytu (9).
Ředitele národních podniků - Stalinovy závody Záluží, Synthesia Semtín, Chemko Strážské, Chemička Ústí n. L., Spolana
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Na úseku ministerstva stavebnictví:
Hlavního účetního ministerstva (1), vedoucího zvláštních úkolů
(ZÚ) (1), vedoucího sekretariátu ministra (1), vedoucí důležitých
odborů (4) - technického, plánovacího, kádrového, práce a mezd.
Ředitele hlavních správ - pro průmyslové stavby, pro stavby
kombinátů, pro zvláštní průmyslové stavby, pro stavby bytové
a ostatní, pro inženýrské stavby, pro výrobu náhradních
dílců
a těžké montáže, zásobování, pro výrobně montážní, hrubé keramiky a cihel, maltovin a kamene, geologického průzkumu, odbytu (12). Ředitele národního podniku celostát. významu - Opravny strojů n. p. Praha (1).
Experty a aspiranty do zahraničí (nelze vyčíslit).
Celkem do 7 funkcí 20 návrhů.
Na úseku ministerstva místního hospodářství:
Hlavního účetního ministerstva (1), vedoucího zvláštních úkolů
(ZÚ) (1), vedoucího sekretariátu ministra (1), vedoucí důležitých
odborů - kádrového, organizačně právního, úhrnného
plánu,
technicko-výrobního
pro míst. průmysl, technicko-odborného
pro
komunální hospodářství, městské dopravy, technicko-provozního
pro stavební a bytové hospodářství (7), ředitele hlavní správy
projektových ústavů (1).
Ředitele národních podniků celostátního významu - Řemeslnické potřeby, podnik místního hospodářství
Praha, Rašelinové
závody, podnik místního hospodářství Č. Budějovice (2).
Experty a aspiranty do zahraničí (nelze vyčíslit).
Celkem do 7 funkcí 13 návrhů.
Na úseku Ústř. správy vodního hospodářství
a Ústřední
správy geodézie a kartografie:
Nám. předsedy Ústř. správy vodního hospodářství (1), hlavního
inženýra (1), hlavního účetního (1), vedoucí odborů (4) - plánovacího, technického, investičního, kádrového; ředitele hl. správ zásobování vodou a kanalizace, vodní toky a meliorace (2).
Ředitele ústavů - Státní ústav pro projektování staveb vodního
hospodářství - Hydroprojekt Praha, Státní ústav pro projektování vodovodů a kanalizací - Vodoprojekt Praha (2).
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Experty a aspiranty do zahraničí (nelze vyčíslit).
Náměstka předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie (1),
hlavního inženýra (1), hlavního účetního (1), vedoucí odborů technického, kádrového (2).
Ředitele celostátních ústavů - Výzk, ústavu geodézie, topografie
a kartografie Praha, Geodetického a topografického ústavu Praha, Kartografického a reprodukčního ústavu Praha (3).
Celkem do 12 funkcí 19 návrhů.
Na úseku hlavní správy vojenských staveb ministerstva
národní obrany:
Podnikové ředitele - Konstruktiva n. p. Praha, Posista n. p.
Praha, Armastav n. p. Plzeň, Severostav n. p. Liberec, Moravostav n. p. Přerov, Stavoindustria n. p. Bratislava (6).
Celkem do 1 funkce 6 návrhů.
Na úseku ministerstva dopravy:
Poradce ministra - pro železniční dopravu, pro ostatní dopravu,
pro lokomotivní a vozové hospodářství, pro investiční výstavbu,
pro finanční a mzdové otázky, pro MTZ a odbyt (6); hl. účetního (1), náčelníka sekretariátu
ministra (1), náčelníky hl. a ústř.
správ min. dopravy - ústřední správy železniční dopravy, ústř.
správy lokomotivního hospodářství, ústřední správy železničního
tratového hospodářství
a budov, ústřední správy železničních
nákladových a komerčních prací, ústřední správy sdělovací a zabezpečovací služby, hlavní správy železničních dílen pro opravu
vozidel, hlavní správy materiálně technického zásobování, ústř.
správy vozového hospodářství, hlavní správy dopravního stavebnictví, hlavní správy automobilové dopravy, hlavní správy státních automobilových
opraven, hlavní správy státních
silnic,
hlavní správy civilního letectví, ústřední správy plavby, hlavní
správy odbytu, ústřední správy kádrů (16).
Ředitele Čedoku n. p. pro zahraniční cestovní ruch (1), ředitele
Mototechny n. p. (1), ředitele podniku pro výrobu náhradních
dílů SVA (1), ředitele podniku civilního letectví - Československých státních aerolinií, Československých stát. letišj (2), náčelníka ústř. odboru ekonomicko-plánovacího na min. dopravy (1).
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Ředitele plavebních podniků - labsko-oderské plavby, dunajské
plavby (2); zástupce náčelníka ústřední správy Čs. plavby pro
pol. práci (1), zástupce ředitele podniku pro politickou práci
labsko-oderské plavby (1).
Náčelníky rozpočtových a chozrasčotových útvarů min. dopravy
- Státního ústavu dopravního projektování, Vědeckovýzkumného
ústavu dopravního (2).
Náčelníky důlež. letišť - Praha, Brno, Bratislava, Ostrava (4)
Náčelníky zahraničních služeben civil. letectví - Vídeň, Stockholm, Berlín, Budapešť, Sofia (5), náčelníky zahraničních služeben Čs. plavby - Hamburk, Vídeň, Řezno, Bezdan, Bělehrad,
Magdeburk, Štětín, Kozlí, Oršava, Russe, Sofia, Giurgiu, Bukurešť, Budapešť (14).
Náčelníky drah - pražské, plzeňské, ústecké, ostravské, bratislavské, košické (6), náčelníky oddělení drah - Praha, Hradec
Králové, Pardubice, Plzeň, Č. Budějovice, Sokolov, Ústí n. L.,
Liberec, Kralupy n. VIt., Nymburk, Ostrava, Olomouc, Přerov,
Brno (14), náčelníky odborů na pol. správě na min. dopravy (3),
náčelníky politických oddělení drah - Praha, Plzeň, Ústí n. L.,
Ostrava, Bratislava, Košice (6), náčelníky nejdůležitějších stanic
- Praha hl. nádraží, Čierná n. Tis. (2), náčelníky dep (výtopny) Plzeň, Vršovice, Ústí n. L., Nymburk, Č. Třebová, Brno-dolní
nádraží, Hor. Heršpice, Olomouc, Přerov, Ostrava, Břeclav (11),
náčelníky dílen - Plzeň, Nymburk, Louny, Ostrava, Česká Třebová (5), náčelníky dopravního stavitelství - Praha, Brno (2),
hlavního revizora pro bezpečnost v železniční dopravě (1), vedoucího odboru ÚOZU (I).
Stipendisty pro studium v zahraničí, experty a aspiranty do zahraničí.
Celkem do 28 funkcí 110 návrhů.
Na úseku ministerstva spojů:
odborné referenty ministra - pro provoz, pro věci technické (2),
vedoucího sekretariátu
ministra (1), hlavního účetního (1), vedoucího oddělení plánování
a financí (1), ředitele hlavních
a ústředních správ ministerstva - ústřední správy pošt, ústřední
správy telekomunikačního
provozu, ústřední správy rozhlasu po
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drátě, hlavní správy montážních a výrobních závodů, hlavní
správy radiokomunikací,
hlavní správy hmotného zásobování,
hlavní správy dálkových telekomunikačních
spojů (7), vedoucího
oddělení Poštovní novinové služby (1), vedoucího oddělení
zvláštních úkolů (1), experty a aspiranty do zahraničí, stipendisty pro studium v zahraničí.
Celkem do 9 funkcí 14 návrhů.
Na úseku ministerstva zahraničních věcí:
Vedoucí odborů ministerstva zahraničních věcí (9), konzuly (4),
L-III. velvyslanecké tajemníky (113), partorgy na ZÚ (15), redakce ZTM Praha (10), zástupce v mezinárod. organizacích (10).
Celkem do 6 funkcí 161 návrhů.
Sekretariát ÚV KSČ schvaluje v ministerstvech,
státních výborech a ústředních úřadech do 445 funkcí 1691 návrhů.
Ve stranických orgánech do 24 funkcí 2143 návrhů, v orgánech
masových organizací do 30 funkcí 309 návrhů, v ministerstvech,
státních výborech a ústředních úřadech do 443 funkcí 1694
návrhů.
Celkem schvaluje sekretariát ÚV KSČ do 497 funkcí 4146 návrhů.
Tajemník ÚV KSČ schvaluje:
Technické a administrativní
pracovníky ÚV KSČ (432).
Oddělení ústředního výboru KSČ spolupracují a vyjadřují
se a ministři schvalují:
(Návrhy předkládá ministr oddělení ÚV KSČ, které se k němu
vyjadřuje. V případě, že nebude dosaženo jednoty názorů, rozhoduje sekretariát ÚV KSČ.)
V ministerstvech, státních výborech, ústředních úřadech:
Na úseku Národního shromáždění:
Sekretáře předsedy Národního shromáždění (1), vedoucího kádrového oddělení Národního shromáždění (1).
Celkem do 2 funkcí 2 návrhy.
<
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Na úseku Úřadu předsednictva vlády:
Sekretariát předsedy vlády: staršího ekonoma (1), staršího referenta (1), staršího právníka (1); sekretariát 1. náměstka předsedy vlády: staršího ekonoma (1), staršího referenta (1); sekretariát vedoucího Úřadu předsednictva vlády: vedoucího sekretariátu (1), staršího referenta - ekonoma (1), vedoucího oddělení
zdravotnictví (1), vedoucího právního oddělení (1),vedoucího
oddělení justice (1), vedoucího oddělení evidence (1), referenta
v odělení administrativních
orgánů (1), vedoucího kádrového
oddělení (1), vedoucího oddělení státních vyznamenání,
cen
a oficiálních akcí (1), vedoucího tiskového oddělení (1), hlavního
úěetnfhoa vedoucího hlavní účtárny (1), vedoucího vnitřní správy (1), vedoucího oddělení školství (1), vedoucího oddělení vědy
a kultury (1),starší
ekonomy odboru zahraničního obchodu (2),
ekonomy odboru zahraničního obchodu (2), vedoucího oddělení
pro spoluprácis Radou vzájemné hospodářské pomoci (1), starší
inženýry oddělení pro spolupráci s Radou vzájemné hospodářské
pomoci (3), ekonomy oddělení pro spolupráci s Radou vzájemné
hospodářské pomoci (2), vedoucího oddělení financí (1), starší
referenty oddělení financí (2), starší ekonomy oddělení financí (2), vedoucího oddělení cen a vlastních nákladů (1), starší
ekonomy oddělení cen a vlastních nákladů (2), vedoucího oddělení plánu a statistiky (1), starší ekonomy oddělení plánu a statistiky (4), ekonomy oddělení plánu a statistiky (3), vedoucího
oddělení statistiky
(1), starší inženýry oddělení zemědělství,
lesnictví a výkupu (2), starší ekonomy oddělení zemědělství,
lesnictví a výkupu (2), ekonoma oddělení zemědělství, lesnictví
a výkupu (1), vedoucího oddělení lesů a dřevařského průmyslu (1), vedoucího oddělení potravinářského průmyslu (1), vedoucího oddělení vnitřního obchodu a spotřebních družstev (1),
staršího ekonoma odboru lehkého průmyslu a obchodu (1), vedoucího oddělení lehkého průmyslu (1), staršího inženýra odboru
strojírenství
(1), staršího inženýra odboru hutního průmyslu
a rudných dolů (1), staršího inženýra odboru chemického průmyslu (1), staršího ekonoma odboru strojírenství (1), staršího
technika odboru strojírenství (1), staršího ekonoma odboru hutního průmyslu a rudných dolů (1), inženýra odboru hutního
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průmyslu a rudných dolů (1), referenta odboru hutního průmyslu a rudných dolů (1), staršího ekonoma odboru chemického
průmyslu (1), starší inženýry v odboru paliv (2), inženýra (1),
staršího ekonoma (1), starší inženýry v odboru energetiky (2),
staršího ekonoma (1), starší inženýry v odboru pro stavebnictví (3), staršího ekonoma, inženýra, vedoucí oddělení pro místní
hospodářství a výrobní družstva (3), staršího ekonoma, ekonoma, starší inženýry pro železnici (2), staršího inženýra pro ostatní dopravu (1), staršího inženýra pro spoje (1).
Celkem do 64 funkcí 84 návrhů.

V Kanceláři prezidenta republiky:
Osobního tajemníka prezidenta republiky (1), vedoucího odděle- .
ní pro plánování, investice, finance a zahraniční obchod (1),
vedoucího oddělení pro těžký průmysl a dopravu (1), vedoucího
oddělení pro vnitřní obchod, spotřební průmysl, pracovní síly
a zdravotnictví (1), staršího referenta pro zemědělství, lesnictví
a výkup (1), staršího referenta pro investice a stavební průmysl (1), staršího referenta pro finance a zahraniční obchod (1),
staršího referenta
pro hutní průmysl, rudné doly, dopravu
a mzdy (1), staršího referenta pro strojírenství a spoje (1), staršího referenta pro lehký průmysl, pracovní síly a zdravotnictví (1), vedoucího oddělení pro vnitřní správu (1), staršího referenta pro věci zahraniční a protokolární (1), staršího referenta
pro věci legislativní, Generální prokuraturu a ministerstvo spra- .
vedlnosti (1), staršího referenta pro věci trestně právní (1), staršího referenta oddělení pro vnitřní správu (1), staršího referenta
pro školství (1), staršího referenta pro osvětu (1), vedoucího
oddělení pro věci právní, plánování a statistiku (1), vedoucího
oddělení výtvarného a muzeálního (1), inženýra pro státní statek Lány (1), vedoucího oddělení stavebního (1), vedoucího oddělení pro správu Pražského hradu (1), vedoucího oddělení správy
zámku v Lánech (1), ředitele hospodářské správy státního statku v Lánech (1), ředitele lesní správy stát. statku v Lánech (1),
vedoucího oddělení práce a mezd (1), vedoucího zvláštního oddělení (1).
Celkem do 27 funkcí 27 návrhů.
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Na úseku ministerstva vnitra:
Náčelníky odborů I.-IX. správy MV a správy vyšetřovací (58),
náčelníky odboru správy kádrů MV (5), náčelníka zvláštní inspekce správy kádrů MV (1), zástupce náčelníka inspekce ministra vnitra (1), náčelníka spojovacího odboru MV (1), náčelníka
finančního odboru MV (1), zástupce náčelníka V. zvláštního
odboru MV (1), velitele leteckého oddílu MV (1), vedoucího odboru pro MV (1), vedoucího ústředního archivu (1), náčelníka
Ústředního domu MV (1), zástupce náčelníka politické správy
Veřejné bezpečnosti (1), zástupce náčelníka železniční správy
Veřejné bezpečnosti (2), náčelníky odborů hlavní správy Veřejné
bezpečnosti (14), náčelníky odborů politické správy Veřejné bezpečnosti (2), náčelníky oblastních železničních odborů VB (6),
ZNP oblastních železničních odborů Veřejné bezpečnosti (6),
náčelníky odborů HS - Pohraniční stráže (5), náčelníka kádrového odboru HS - PS (1), zástupce náčelníka štábu HS - PS (1),
zástupce náčelníka politické správy PS (1), náčelníky odborů
politické správy PS (3), náčelníka hlavní účtárny PS (1), sekretáře VSK - PS (1), ZVP brigád PS (10), náčelníky odborů správy
Vnitřní stráže (4), náčelníka kádrového odboru S - VS (1), sekretáře VSK - VS (1), ZVP brigád VS (4), velitele 14. zvláštního
praporu (Hrad) (1), zástupce náčelníků krajských správ MV pro
operativu a VB (43), zástupce náčelníka správy MV Jáchymov (4), náčelníky odborů správy civilní obrany (2), náčelníka
kádrového odboru správy CO (1), velitele pluku CO Praha
a ZVP (2), velitele a zástupce Výzkumného technického ústavu
CO (2), velitele učiliště CO Praha (1), velitele praporů CO (3),
sekretáře VSK - CO (1), náčelníka věznice MV
1 a ZNP (2),
náčelníka ÚES při NZ (1), sekretáře VSK-VKR (1), zástupce
náčelníka učiliště F. E. Dzeržinského
(2), náčelníka
zvláštní
operativní školy ministerstva vnitra (1), náčelníka zvláštní operativní školy Veřejné bezpečnosti (1).
Celkem do 48 funkcí 206 návrhů.
č.

Na úseku ministerstva spravedlnosti:
Vedoucího legislativního odboru ministerstva spravedlnosti (1),
vedoucího mezinárodního oddělení na ministerstvu spravedlnos-

ti (1), vedoucího odboru HSOS v Bratislavě (1), vedoucího kontrolně inspekční skupiny ministerstva spravedlnosti (1), tajemníka sekretariátu
ministra spravedlnosti (1), tajemníka kolegia
ministra spravedlnosti (1), tajemníka ministra spravedlnosti (1),
vedoucího kádrového oddělení na ministerstvu spravedlnosti (1),
předsedu Ústředí advokátních poraden (1), vedoucího kádrového
oddělení Ustředí advokátních poraden (1), tajemníka československo-polské právnické komise (1), tajemníka československomadarské právnické komise (1), ředitele Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti (1), vědeckou radu Právnického ústavu
ministerstva spravedlnosti (1), sekretáře vědecké rady Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti (1).
Celkem do 15 funkcí 15 návrhů.

Na úseku Generální prokuratury:
Přednostu odboru hospodářskoadministrativního
(1), vedoucího
kontrolně inspekční skupiny Generální prokuratury (1), vedoucího oddělení pro kontrarevoluční
agendu a dohled nad orgány
ministerstva vnitra (1), vedoucího oddělení pro dohled nad činností krajských prokurátorů v kontrarevoluční. agendě (1), vedoucího oddělení pro dohled nad činností orgánů VB a nad výkonem trestů (1), vedoucího oddělení pro trestní agendu na úseku
zemědělství (1), vedoucího oddělení pro arbitráž (1), vedoucího
oddělení pro dohled nad činností prokurátorů i ve všeobecném
dozoru na úseku zemědělství (1).
Celkem do 8 funkcí 8 návrhů.

Na úseku ministerstva zdravotnictví:
Vedoucího kádrového odboru (1), vedoucího odboru organizačně
správního (1), vedoucího odboru investičního (1), vedoucího odboru pro vnitřní správu (1), vedoucího odboru pro péči o ženu
a dítě (1), vedoucího odboru finančního (1), vedoucího odboru pro
osvětu a propagaci (1), vedoucího odboru školského (1), vedoucího odboru péče o pracující (1), vedoucího sekretariátu
vědecké
rady (1), vedoucího oddělení kádrového (1), tajemníka sekretariátu ministra (1), tajemníka kolegia ministra (1), vedoucího
kontrolně inspekční skupiny (1), hlavního inženýra hlavní sprá167
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vy pro výrobu léčiv (I), hlavního inženýra hlavní správy pro výrobu zdravotnických potřeb (I), hlavního účetního hlavní správy
pro výrobu léčiv (I), hlavního účetního hlavní správy pro výrobu
zdravotnických potřeb (I), hlavního účetního hlavní správy lékáren (I), hlavního účetního hlavní správy lázní (1).
Vedoucího kádrového odboru hlavní správy pro výrobu léčiv (I),
vedoucího kádrového odboru hlavní správy pro výrobu zdravotnických potřeb (I), vedoucího kádrového odboru hlavní správy
lékáren (I), předsednictvo vědecké rady ministerstva
zdravotnictví (18).
Předsedu Společnosti J. E. Purkyně (1).
Ředitele n. p. Okula v Nýrsku (I), Oční optiky v Praze (I), Zdravotnické opravny v Praze (1), Orthopedie v Praze (I), zdravotnické pracovníky odjíždějící do zahraničí (1).
Ředitele Vědeckého výzkum. ústavu pro péči o matku a dítě (I),
Vědeckého výzkumného ústavu pro experimentální chirurgii (1),
Vědeckého výzkumného ústavu pro choroby oběhu krevního (I),
Vědeckého výzkumného ústavu pro tuberkulózu (I), Vědeckého
výzkumného 'Ústavu pro pro choroby rheumatické (I), Vědeckého
výzkumného ústavu pro hematologii a krevní transfúzi (I), Vědeckého výzkumného ústavu lázeňského (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro onkologii (1), Vědeckého výzkumného ústavu
pro traumatologii (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro stomatologii (1), Vědeckého výzkumného ústavu pro výživu lidu (I),
Vědeckého výzkumného ústavu pro hygienu (I), Vědeckého výkumného ústavu pro hygienu práce a chorob z povolání (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro antibiotiku (1), Vědeckého výzkumného ústavu pro léčivé rostliny (I), Vědeckého výzkumného
ústavu pro farmacii a biochemii (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro imunologii (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro organizaci zdravotnictví (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro
zdravotní dokumentaci (I), Vědeckého výzkumného ústavu pro
zkoumání léčiv (I), Státního ústavu radiologického (1).
Lékaře Státního sanatoria (40), správce Státního sanatoria (I),
vedoucího magistra Státního sanatoria (1).
Hlavní odborníky MZd (9).
Celkem do 57 funkcí 122 návrhů.
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Na úseku církevním:
Vedoucího odboru kultového Státního úřadu pro věci církevní (I), vedoucího odboru hospodářského
SÚC (I), vedoucího
oddělení kádrového SÚC (I), vedoucího propagačně tiskového
oddělení SÚC (I), hlavního účetního SÚC (I), vedoucího sekretariátu předsedy SÚC (I), vedoucí odboru pro církevní otázky
KNV a ÚNV (21), zmocněnce pro konzistoř (13).
Celkem do 8 funkcí 40 návrhů.

Na úseku tisku, rozhlasu, televize:
Hlavní účetní a vedoucí kádrového
odboru HSV (2), předsedu
umělecké rady HSV (I), předsedy edičních rad ústředních nakladatelství (18), vedoucí redakčních oddělení Státního nakladatelství politické literatury (6), vedoucí oddělení ČTK (2); vedoucí
redaktory hlavních redakcí ČTK (5), vedoucího kádrového odboru ČTK (I), hlavní redaktory časopisů náležejících do kompetence ministerstev (370), vedoucí oddělení, hlavní redaktory hlavních redakcí Čs. rozhlasu a vedoucího kádrového
odboru Čs.
rozhlasu (17), vedoucí krajových stanic Čs. rozhlasu (7), zástupce ředitele Čs. televize pro program (1).
Celkem do 13 funkcí 430 návrhů.
Na úseku školství:
Ved. odborů ministerstva kromě kádrového a finančně plánovacího (7), tajemníka sekretariátu ministra (1), tajemníka kolegia
ministra (I), členy Státního výboru pro vysoké školy (20), ředitele Ústředního pionýrského domu (1), ředitele Pionýrského domu
v Seči (I), Výzk. ústavu pedagogického v Praze (I), prorektory,
děkany a proděkany vysokých škol (200 - 1 x za 2 roky).
Celkem do 8 funkcí 232 návrhů.
Na úseku ministerstva pracovních sil:
Vedoucí odborů ministerstva kromě kádrového a finančně plánovacího (6), tajemníka sekretariátu ministra (1), ředitele oblastních správ státních pracovních záloh (10), členy vědecké rady
a jejího sekretáře (31), ved. kontrolně inspekční skupiny (1).
Celkem do 5 funkcí 49 návrhů.
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Na úseku ministerstva kultury a jeho zařízení:
Vedoucí odborů správy umění divadelního (1), vedoucí odborů
správy umění výtvarného (1), vedoucí odborů správy umění hudebního (1), vedoucího odboru státní propagace (1), předsedu
a členy filmové rady (15), vedoucí odborů a tajemníka (ved.) sekretariátu ministra kultury (5), tajemníka kolegia ministra kultury (1).
Ředitele Národní galerie v Praze (1), Národního muzea v Praze (1), Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze (1), Národního
technického muzea v Praze (1), Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze (1), Státní památkové správy (1), Památníku národního písemnictví (1), Gramofonových závodů (1), Symfonického orchestru hl. m. Prahy (1), Divadelní služby (1), Estrádního
jednatelství HAÚ (1), Koncertního jednatelství HAÚ (1), Domu
výstavních a informačních služeb v Praze (1), Výzkumného osvětového ústavu v Praze (1), Ochranného autorského svazu (1),
Divadelního a literárního jednatelství
(1), Fondu výtvarných
umění (1), Literárního fondu (1).
Předsedu gramofonové rady (1).
Prorektory, děkany a proděkany vysokých uměl. škol (10).
Šéfy souborů Národního divadla v Praze (4), dramaturga
ND
v Praze (1).
Ředitele úseků Čs. státního filmu - distribuce (1), ředitele úseků
Čs. státního filmu - průmyslu (1), ředitele úseků Čs. státního
filmu - výroby (1).
Ředitele zpravodajského filmu (1), vedoucího kádrového oddělení
ČSF (1).
Vedoucího kádrového oddělení Akademie výtvarných
umění
v Praze (1).
Hlavní sekretáře Svazu čs. skladatelů (5), ústředního
Svazu
československých
výtvarných umělců (4), Svazu československých architektů (1).
Vedoucího Ústavu architektury a územního plánování (1), předsedy krajských
plánovacích komisí (13), hlavní projektanty
územních plánů oblastí (13).
Hlavní redaktory časopisů.
Celkem do 13 funkcí 103 návrhy.

Na úseku Státního úřadu plánovacího:
Vedoucí odborů (33), tajemníka sekretariátu
ministra (1), předsedy krajských
plánovacích komisí při KNV v hist. zemích
a ÚNV v Praze (14), předsedy krajských plánovacích komisí při
KNV na Slovensku a ÚNV v Bratislavě (7), ředitele Ústavu
technicko-ekonomických informací (1).
Celkem do 5 funkcí 56 návrhů.

Na úseku Státního úřadu statistického:
Tajemníky sekretariátu
předsedy SÚS (2), vedoucí odborů (15),
členy vědecko-metodologické rady při SÚS (12), vedoucí krajských služeb SÚS (20), hlavní agronomy Státní inspekce sklizní
zemědělských plodin pro české země (7), vedoucího kádrového
oddělení n. p. SEVT (1), vedoucího I. skupiny a zástupce ředitele
n. p. SEVT (1), vedoucího II. (odbytové) skupiny n. p. SEVT (1),
vedoucího III. skupiny - hlavního účetního n. p. SEVT (1), vedoucího kádrového oddělení n. p. ÚME (1), hlavního projektanta
n. p. ÚME (1), hlavního účetního n. p. ÚME (1), zástupce hlavního státního inspektora Státní inspekce sklizní zemědělských
plodin (1).
Celkem do 14 funkcí 65 návrhů.

Na úseku Úřadu pro normalizaci, Úřadu pro vynálezy,
Státního úřadu důchodového zabezpečení a Správy státních a hmotných rezerv při ÚPV.
V Úřadu pro normalizaci:
Vedoucího odboru zahraničních norem a mezinárodní spolupráce (1), ved. odboru hospodářskoprávního
a vydavatelského (1).
V Úřadu pro vynálezy:
Vedoucího technického odboru (1), vedoucího odboru ochranných
známek, chráněných vzorů a výrobních značek (1), odboru vnitřní správy (1), odboru právního, kontrolního a stížnostního (1).
Ve Státním úřadu důchodového zabezpečení:
Vedoucího sekretariátu předsedy (1), vedoucí odborů (8).
Ve Správě státních a hmotných rezerv při ÚPV:
Vedoucího odboru hutních surovin (1), vedoucího odboru chemie,
paliv, a surovin lehkého průmyslu (1), ved. odboru potravin (1),
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vedoucího odboru investiční výstavby (1), vedoucího odboru plánování (1), vedoucího odboru právního a kontraktačního
(1),
hlavního účetního (1).
Celkem do 15 funkcí 22 návrhů.

struktážního odboru (1), vedoucího právního oddělení (1), vedoucího vnitřní správy (1), odborné referenty sekretariátu
ministra (4), referenta pro speciální úkoly (1), inspektora CO (1).
Celkem do 8 funkcí 11 návrhů.

Na úseku ministerstva financí:

Na úseku ministerstva zahraničního obchodu:

Vedoucí správ ministerstva - státních příjmů, osobních stavů,
kontrolní a revizní (3); vedoucí odborů ministerstva (17).
Hlavní účetní - ústřední rozpočtové účtárny ministerstva, Státní
banky, Investiční banky, hlavní správy Státní pojištovny, hlavní
správy státních spořitelen (5).
Hlavní revizory - Státní banky, Investiční banky, hlavní správy
Státní pojištovny, hlavní správy státních spořitelen (4); zástupce
vrchních ředitelů Státní banky (3).
Ředitele správ Státní banky - emisní a pokladní, úvěrování
a zúčtování těžkého průmyslu, úvěrování a zúčtování strojírenství, úvěrování a zúčtování ostatního těžkého průmyslu a dopravy, úvěrování a zúčtování spotřebníhó
průmyslu,
úvěrování
a zúčtování zemědělství a výkupu, úvěrování a zúčtování vnitřního obchodu, organizační a rozpočtové, kádrové, odboru kontroly mezd, odboru 611 (11).
Náměstky vrchního ředitele Investiční banky (2), náměstka ředitele hlavní správy Státní pojištovny (1).
Vedoucí oblastních správa ústavů Státní banky, Investiční banky, Státní pojištovny, státních spořitelen (4).
Vedoucí kádrových odborů Investiční banky, Státní pojištovny,
státních spořitelen (3).
Ředitele krajských poboček a správ Státní banky, Investiční
banky, Státní pojištovny, státních spořitelen (79).
Podnikové ředitele tiskárny bankovek, mincovny (2).
Tajemníka ministra (1), tajemníka kolegia ministra (1), tajemníka bankovní správy Státní banky (1).
Celkem do 15 funkcí 137 návrhů.

Vedoucí odborů na ministerstvu
(10), tajemníky ministra (4),
náměstky ústředních ředitelů podniků zahr. obchodu (34), vedoucí kádrových odborů podniků zahraničního obchodu (20).
Hlavní účetní Kovo, Technoexport, Strojexport,
Strojimport,
Centrotex, Skloexport, Metalimex, Koospol (8).
Vedoucí oddělení na ministerstvu - protokol, tajné, právní a zahraniční spory, souhrnný plán, oddělení SSSR (5).
Stipendisty v zahraničí, delegace k mezinárodním jednáním ve
spolupráci s mezinárodním oddělením ÚV KSČ.
Tajemníka kolegia (1), referenta pro celní odbavování zvláštních
zásilek (1).
Celkem do 10 funkcí 83 návrhů.

Na úseku ministerstva státní kontroly:
Tajemníka kolegia ministra (1), vedoucího odboru pro přijímání
a vyřizování stížností pracujících (1), vedoucího organizačně in172

Na úseku ministerstva zemědělství:
Tajemníka ministra zemědělství (1), tajemníka kolegia ministra
zemědělství (1), hl. účetního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací (1), předsedu Čsl. myslivecké jednoty (1),
tajemníka Čsl. myslivecké jednoty (1), ved. odborů ministerstva
zemědělství - investičního, práce a mezd, finančního (3).
Ředitele Agroprojektu (1).
Administrativního
ředitele Čsl. akademie zemědělských věd (1),
předsedy odborů Čsl. akademie zemědělských věd - rostlinné
výroby, živočišné výroby, mechanizace zemědělství, ekonomiky
zemědělství, agro-Ieso-meliorací, ústřední komise pro kulturní
práci v zemědělství (6); tajemníky odborů Československé akademie zemědělských věd - rostlinné výroby, živočišné výroby,
mechanizace zemědělství, ekonomiky zemědělství, agro-Ieso-meliorací, ústřední komise pro kulturní práci v zemědělství (6).
Ředitele výzkumných ústavů - pro rostlinnou výrobu ČAZV
v Ruzyni, pro živočišnou výrobu ČAZV v Uhříněvsi, krmivářského ČAZV v Troubsku, mechanizace a elektrifikace zemědělství
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ČAZV v Praze, ekonomiky socialistického
zemědělství
ČAZV
v Praze, agro-leso-meliorací ČAZV v Praze, aklimatizace rostlin
ČAZV Hurbanovo-Sesileš,
pro travopolní soustavu v Pohořelicích, obilnářského v Kroměříži, řepařského v Semčicích, bramborářského v Havlíčkově Brodě, přadných rostlin v Šumperku Temenici, zelinářského v Olomouci, chmelařského v Žatci, ovocnářského v Holovousích, pro chov skotu v Rapotíně-Šumperku,
pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, pro chov ovcí v Jedlové
v Orlických horách, rybářského
ve Vodňanech, veterinárního
v Praze, Ústředního kontrolně zkušebního ústavu zemědělského
v Praze (21).
Ředitele n. p. pro výrobu léčiv BIOVETA v Terezíně, v Ivanovicích na Hané (2).
Hlavní účetní hlavních správ ministerstva
zemědělství - státních statků, STS, materiálně technického zásobování, zemědělských staveb (4); hlavního účetního Agroprojektu (1), hlavní
účetní správ ministerstva zemědělství - státních rybářství, podniků pro osivo a sadbu (2).
Hlavní inženýry hlavních správ ministerstva zemědělství - státních statků, materiálně technického zásobování, zemědělských
staveb (3); hlavního inženýra Agroprojektu (1), hlavní inženýry
správ ministerstva zemědělství - státních rybářství, podniků pro
osivo a sadbu (2); hlavní agronomy hlavních správ ministerstva
zemědělství - rostlinné výroby, STS, státních statků (3); hlavní
zootechniky hlavních správ ministerstva zemědělství - státních
statků, živočišné výroby (2); hlavní mechanizátory
hlavních
správ ministerstva zemědělství - státních statků, STS (2).
Vedoucího kádrového oddělení Československé akademie zemědělských věd (1), vedoucí kádrových oddělení vysokých škol
zemědělských - Praha, Brno (2); vedoucího kádrového oddělení
hlavní správy státních statků na ministerstvu zemědělství (1).
Vedoucí správ v HS výzkumu a propagace ministerstva zemědělství - výzkumu, propagace (2).
Vedoucího oddělení metodického v HS zemědělských škol ministerstva zemědělství (1).
Ředitele krajských trustů státních statků - Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec a Hradec

Králové - společný se sídlem v Liberci, Jihlava a Pardubice _
společný se sídlem v Havl. Brodě, Brno, Olomouc, Ostrava, trustu velkovýkrmen (11). .
.
Studijní a jiné delegace odjíždějíCí do zahraničí.
Prorektory, děkany a proděkany Vysoké školy zemědělské (30).
Celkem do 28 funkcí 113 návrhů.
Na úseku ministerstva
Tajemníka ministra (1).

výkupu:

Hl. účetní hl. správy - výkupu, mlýnů, podnikové dopravy (3).
Hlavní inženýry hlavních správ - mlýnů, podnikové dopravy (2).
Vedoucí kádrových oddělení hlavních správ - výkupu, mlýnů,
podnikové dopravy (3).
_
Vedoucí odborů ministerstva
- statistického
a ekonomického,
investičního, práce a mezd, finančního, materiálně technického
zásobování (5).
Vedoucího odboru příjmů na HS výkupu (1).
Zástupce ved. inspektora Státní jakostní inspekce MVk (1).
Ředitele podnikové správy ASANA (1), ředitele Výzkumného
ústavu ministerstva
výkupu (1), ředitele výkupního závodu
chmele (1), vedoucího kontrolní inspekce ministerstva (1), národohospodářské tajemníky ministra (2).
Celkem do 11 funkcí 22 návrhů.
Na úseku ministerstva lesů a dřevařského průmyslu:
Národohospodářského
tajemníka ministra (1), tajemníka kolegia (1), vedoucí odborů na ministerstvu - finančního, výstavby,
práce a mezd, technické inspekce a kvality výrobků, kontrolně
inspekční skupiny, hlavního mechanika a energetika (6).
Hlavní inženýry hlavních správ I-VII (7).
Hlavní účetní hlavních správ I-VIII (8).
Vedoucí kádrových oddělení hlavních správ I-VIII (8).
Ředitele krajských správ lesů (13), ředitele výzkumných ústavů
- lesního hospodářství
Strnady u Prahy, pro lesní zoologii
a myslivost Zbraslav, technologie dřevoprůmyslu
Praha, papírenského Praha VII, dřevařského Bratislava, celulózy Bratislava, mechanizace lesnictví Oravský Podzámok (7).
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Ředitele národních podniků - SOLO Sušice, Papírny 25. února
Č. Kamenice, Vratimovské papírny Vratimov, Koh-i-noor Č. Budějovice, Pražské celulózky Žilina, SUPRA Ružomberok, Papírny
Vltavský Mlýn Loučovice (7).
Celkem do 9 funkcí 58 návrhů.
Na úseku ministerstva potravinářského průmyslu:
Vedoucí odborů a oddělení na FÚ MPP - finančního a daňového,
zásobování, odbytu, vnitřní správy, plánu výroby, plánu vlastních nákladů a cen, technologie, technickohospodářských
norem,
technického rozvoje, pro zahraniční styk, výzkumu, zásobování
hlavní surovinou, kádrového, školního, kontrolně
inspekční
skupiny, odborný referent pro všeobecné hosp. věci, osobní tajemník.ministra,
technické inspekce jakosti (18).
Předsedu technické rady (1), tajemníka technické rady (zast.
místopředsedu) (1).
Hlavní inženýry hlavních správ I-IX - mlékáren, masného a
rybného průmyslu, tukového průmyslu, výroby cukrovinek, pekáren, cukrovarů, lihovarů a škrobáren, konzerváren, pivovarů
a sladoven (9).
Vedoucí kádrových odborů hlavních správ I-IX (9).
Vedoucí plánovacích odborů hlavních správ I-IX (9).
Hlavní účetní hlavních správ I-IX (9).
Hlavního agronoma HS cukrovarů (1).
Hlavní inženýry trustů - strojírenského, průmyslu mléčné výživy, mrazírenského, tabákového, výroby kávovin, vinařského (6).
Vedoucí kádrových odborů trustů (6), vedoucí plánovacích odborů trustů (6), hlavní účetní trustů (6).
Ředitele národních podniků - Solné hospodářství n. p. Olomouc,
Rybena n. p. Praha, Pražské mrazírny, Olomoucké mrazírny,
Mrazírny Litoměřice (5).
Celkem do 13 funkcí 86 návrhů.
Na úseku ministerstva lehkého průmyslu:
Vedoucí odborů na ministerstvu - odbytového, práce a mezd,
finančního, investičního, hlavního mechanika (5); vedoucí důležitých oddělení na ministerstvu - plánu výroby, kontrolně inspek176

ční skupiny, kádrového oddělení, technického rozvoje, základních surovin v HS zásobování (5); osobního tajemníka ministra (1), tajemníka kolegia ministra (1).
Hlavní inženýry hlavních správ I-VIII - bavlnářského průmyslu, průmyslu lýkových vláken, vlnařského průmyslu, pletařského a stávkařského
průmyslu, oděvního průmyslu,
průmyslu
sklářského a jemné keramiky, průmyslu kožedělného a obuvnického, pomocných provozů (8).
Hlavní účetní hlavních správ I-IX - bavlnářského
průmyslu,
průmyslu lýkových vláken, vlnařského průmyslu, pletařského
a stávkařského průmyslu, oděvního průmyslu, průmyslu sklářského a jemné keramiky, průmyslu kožedělného a obuvnického,
pomocných provozů, chozrasčotní hlavní spráyy zásobování (9).
Kádrové referenty hlavních správ I-IX - bavlnářského průmyslu, průmyslu lýkových vláken, vlnařského průmyslu, pletařského a stávkařského
průmyslu, oděvního průmyslu,
průmyslu
sklářského a jemné keramiky, průmyslu kožedělného a obuvnického, pomocných provozů, chozrasčotní hlavní správy zásobování (9).
Podnikové ředitele důležitých národních podniků - Tepna Gottwaldovy závody Náchod, Cotona Beroun, Korda Litvínov, Texlen
Horní St. Město, Juta Dvůr Králové n. L., Česárny vlny Nejdek,
Kras Brno, Tiba Dvůr Králové n. L., Dolnorychnovské sklárny
Dolní Rychnov, Vertex Hradec Králové, Sklárny Dukla Oloví,
Řetenické sklárny Řetenice (12).
Vedoucí důležitých výzkumných a projekčních ústavů - VÚ mechanizace skla a jemné keramiky, Výzkumný ústav textilní
technologie Liberec, VÚ pro zušlechťování textilií Dvůr Králové,
VÚ sklářský Hradec Králové, VÚ lýkových vláken Šumperk,
Státní ústav pro projektování závodů lehkého průmyslu Gottwaldov (6).
Předsedu technické rady (1).
Celkem do 10 funkcí 57 návrhů.
Na úseku ministerstva vnitřního obchodu:
Vedoucí odborů na ministerstvu - cenového, organizace a techniky, finančního, hmotně technického zásobování, práce a mezd,
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vnitřní správy, kontrolně inspekční skupiny (7); vedoucí důležitých oddělení na ministerstvu - kádrového, školního, pro zvláštní úkoly, souhrnného plánu (4).
Zástupce ředitelů hlavních správ I - XVI (16), vedoucí obchodních odborů hlavních správ I - XVI (16), vedoucí kádrových
odborů hlavních správ I - XVI (16), hlavní účetní hlavních správ
I - XVI (16).
Tajemníka ministra (1), tajemníka kolegia ministra (1), národohospodářské tajemníky ministra (2).
Hlavního obchodního inspektora Státní obchodní inspekce (1).
Ředitele podniků podřízených MVO - početnická služba, Skladiště n. p., Reklama n. p., opravna motorových vozidel, Ústav
pro výzkum vnitřního obchodu (5).
Celkem do 11 funkcí 85 návrhů.
Na úseku Ústředního svazu výrobních družstev,
Ústředního svazu spotřebních družstev
a Ústřední rady družstev:
Ved. odborů Ústředního svazu výrobních družstev - organizačního, finančního, technického,
administrativně
hospodářského,
kontrolně inspekční skupiny, masové práce a propagace (6).
Hlavního mechanika
(1), hlavního energetika
(1), metodika
v plánování zásobování a odbytu (1), vedoucího oddělení BH
programu (1).
Vedoucí odborů Ústředního svazu spotřebních družstev - finančního, organizace a technika obchodu, práce a mzdy, výrobního,
potravinářského
zboží, průmyslového zboží, společného stravování, masové práce a propagace, investic a hmotného zásobování,
vnitřní správy (10).
Vedoucího právního oddělení (1), vedoucího kontrolně inspekční
skupiny (1), vedoucího kádrového oddělení (1), vedoucího Ústř.
školy spotřebních družstev (1), vedoucího oddělení výchovy (1),
vedoucí oddělení Ústřední rady družstev - edice, bytových družstev (2).
Vedoucího Ústřední družstevní školy (1), předsedu družstva Svépomoc (1), předsedu poradního sboru bytových družstev (1).
Celkem do 15 funkcí 30 návrhů.
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Na úseku ministerstva hutí a rudných dolů:
Vedoucí odborů na ministerstvu - investičního, finančního, stroje a zařízení, expertizace projektů, hlavního mechanika a energetika, vnitřní správy, dopravního, hlavního dodavatele (8),
vedoucího zvláštního oddělení na ministerstvu
(1), tajemníky
sekretariátu ministra (3), tajemníka kolegia ministerstva (1).
Hlavní inženýry, vedoucí kádrových odborů a hlavní účetní na
hlavních správách - železorudných dolů, hutí, speciálních ocelí,
druhovýroby, těžby barevných kovů, zpracování barevných kovů,
geologického průzkumu, šrotu, odbytu, zásobování (30).
Vedoucí projekčních a vědeckých ústavů - pro projektování hutních závodů, pro projektování rudných dolů, Státní úřad svářečský, Výzkumný ústav kovů Břežany, Ocelářský výzkumný ústav
Praha, Ústav pro výzkum rud, Výzkumný ústav práškové metalurgie, Výzkumný ústav hutní keramiky Banská Bystrica, výzkumný ústav pro zušlechťování rud (9).
Předsedu technické rady (1).
Ředitele národních podniků - Železárny Stalingrad, VŽKG Bohumín, Slov. železárny Podbrezová, Hutní montáže Ostrava,
Králodvorské železárny, Válcovny trub Gustava Klimenta Chomutov, Závod J. Fučíka Chomutov, MKZ Chval etice, Hrudkovny
Mníšek, Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice, Středočeské
rudné doly Příbram, Teplické rudné doly Dubí, Štramberská
cementárna, Drátovny Bohumín, Hanácké železárny Prostějov,
Drátovna a šroubárna Libčice n. VIt., Kovohutě Rokycany, Kovohutě S. M. Kirova Povrly (18).
Hlavní inženýry, hlavní účetní, vedoucí kádrových odborů národních podniků - Vítkovické železárny Klementa Gottwalda,
Nová huj Klementa Gottwalda, Železárny V. M. Molotova Třinec, Spojené ocelárny Kladno (12).
Celkem do 9 funkcí 83 návrhů.
Na úseku ministerstva strojírenství:
Vedoucí odborů na ministerstvu - výchovy kádrů, technické inspekce kvality výrobků, expertizy, projektů, finančního, hlavního
mechanika, hlavního energetika, vedoucí správy hlavního dodavatele (6).
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Hlavní inženýry hlavních správ I-XV (15), hlavní účetní HS
I-HS XV a HS odbytu a zásobování (17), vedoucí kádrových odborů HS I-XV a HS odbytu a zásobování (17).
Předsedu vědeckotechnické rady ministerstva (1).
Ředitele národních podniků - Závod J. Dimitrova Blansko, ČKD
Slaný, Transporta Chrudim, Uničovské strojírny, ZPS Gottwaldov, ZPS Uherský Brod, ZVS Dubnica, Rudý Letov Letňany, Motorpal Jihlava, Sigma Lutín (10).
Ředitele výzkumných projekčních ústavů, - Výzkumný ústav
chemického a vzduchotechnického
zařízení Praha, Výzkumný
ústav zemědělských strojů Praha, Výzkumný ústav pro mechanizaci a automatizaci Nové Město n. v., Výzkumný a zkušební
letecký ústav Praha, Výzkumný ústav pro valivá ložiska Brno,
Ústav pro výzkum motorových vozidel Praha, Výzkumný ústav
pro elektrotech. fyziku Praha, Výzkumný ústav pro sdělovací
techniku Praha, Výzkumný ústav telekomunikací
Praha, výzkumný ústav pro vakuovou techniku a technologii součástek
Praha, Výzkumný ústav elektrotechnické
keramiky Hradec
Králové, Technicko-organizační
výzkumný ústav strojírenský
Praha, Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky
Praha,
Výzkumný ústav obráběcích strojů Praha, Výzkumný ústav
chladírenských
apotravinářských
strojů Praha, Konstrukta
Praha, Konstrukta Brno, Konstrukta Trenčín, Státní ústav pro
projektování závodů strojírenství Kovoprojekta Praha, Státní
ústav pro projektování závodů strojírenství
Projekta Praha,
Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek, Výzkumný ústav
léčebné mechaniky Praha (20).
Celkem do 7 funkcí 86 návrhů.
Na úseku ministerstva chemického průmyslu:
Vedoucí odborů na ministerstvu - strojů a zařízení, hlavního
mechanika, hlavního energetika, finančního (4), tajemníky ministra (4), vedoucí pracovníky na hlavních správách - hlavní inženýry na hlavních správách 1-7, prvního náměstka na HS odbytu a HS zásobování, hlavní účetní na HS 1-9, vedoucí kádrových oddělení na HS 1-9 (27); vedoucí odborů na HS 1- zvláštní
výroba - výrobně technického, plánovacího, výstavby (3).
180

Ředitele národních podniků - TSH Lovosice, Tonaso Neštěmice,
VCHZ Rybitví, Hrušovské chemické závody, Slovchema Kalná,
Rudý říjen Gottwaldov (6).
Ředitele výzkumných ústavů - anorganické chemie Ústí nad Labem, organických syntéz Rybitví, syntetického kaučuku Gottwaldov, plastických
hmot Gottwaldov, gumárenské
technologie
Gottwaldov, syntetických pryskyřic Pardubice, průmyslové chemie Semtín (7).
Celkem do 7 funkcí 51 návrhů.
Na úseku ministerstva paliva energetiky:
Vedoucí odborů ministerstva - technické inspekce, investičního,
expertiz, ústřední
účtárny, finančního, kádrů, náboru péče
o pracující, práce a mezd, hlavního mechanika a energetika, pro
zajištění bytové výstavby, zahraničních vztahů, vnitřní správy (12); vedoucí - dopravního oddělení, hlavního arbitra, zvláštního oddělení, kontrolně inspekční skupiny ministra, dispečinku
a plynu (5); tajemníka sekretariátu
ministra (1), tajemníka
kolegia ministra (1), předsedu vědeckotechnické rady (1), tajemníka vědeckotechnické rady (1).
Hlavního inženýra, hlavního účetního a vedoucího kádrového
odboru - Energotrust
Praha, Energotrust
Most, Energotrust
Hradec Králové, Energotrust Brno, Energotrust Ostrava, Energovod národní podnik Praha, Energostav národní podnik Praha,
Elektrostroj národní podnik Brno, Plynostav n. p. Pardubice,
hlavní správy 1 - OKR, hlavní správy 2 - SHR, hlavní správy 3
- uhlí, hlavní správy 4 - nafta, hlavní správy výstavby uhelného
průmyslu, hlavní správy elektráren,
hlavní správy výstavby
elektráren, hlavní správy plynáren, hlavní správy strojírenské
výroby (54).
Hlavního účetního, hlavního inženýra, hlavního geologa, vedoucího kádrového odboru hlavní správy uhelného průmyslu (4).
Zástupce ředitele, hlavního účetního a vedoucího kádrového odboru hlavní správy odbytu (3).
Ředitele - Energetického výzkumného ústavu, Státního výzkumného ústavu plynáren, Báňské projekty, pobočka Teplice, Báňské projekty, pobočka Ostrava (4).
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Vedoucího odboru bezpečnostní techniky ústředního
báňského
úřadu v Praze (1), vedoucího odboru technickohospodářského (1), hlavního účetního (1), kádrového referenta (1).
Celkem do 14 funkcí 90 návrhů.

Na úseku ministerstva stavebnictví:
Vedoucí odborů - investičního, hlavního mechanika a energetika, dopravního, finančního, právního, vnitřní správy (6); vedoucí
skupin - kontrolně inspekční, technické inspekce jakosti (2); tajemníka kolegia ministra (1), vědeckotechnická rada - předsedu,
sekretáře (2); hlavní inženýry hlavních správ (12), hlavní účetní
hlavních správ (12), vedoucí kádrových referátů hlavních správ
- pro průmyslové stavby, pro stavby kombinátů,
pro zvláštní
průmyslové stavby, pro stavby bytové a ostatní, pro inženýrské
stavby, pro výrobu náhradních dílců a těžké montáže, zásobování, pro výrobně montážní, hrubé keramiky a cihel, maltovin
a kamene, geologického průzkumu, odbytu (12).
Ředitele ústředního národního podniku Keramos Praha (1).
Ředitele důležitých národních podniků - Teplotechna národní
podnik Praha, Vítkovické stavby národní podnik Ostrava, Stavební závody Hron národní podnik Sv. Kříž n. Hr., Chemkostav
n. p. Strážské, Výstavba Slap národní podnik Slapy (Orlík),
Ingstav národní podnik Praha, Ingstav národní podnik Brno,
Králodvorská cementárna národní podnik Králův dvůr, Hornobřízské keramické závody n. p. Horní Bříza, Rakovnické keramické závody n. p. Rakovník, Moravské zeměvrtné záv. n. p.
Brno, N erudný průzkum n. p. Brno, Zeměvrtný průzkum a sondy n. p. Praha (13).
Vedoucí důležitých výzkumných, vědeckých a kontrolních ústavů
- Výzkumný ústav stavební ekonomiky Praha, Výzkumný ústav
výstavby a architektury
Praha, Zkušební a kontrolní ústav stavební Praha, Výzkumný ústav stavebních konstrukcí a montáží
Praha, Výzkumný ústav organizace a mechanizace stavebnictví
Praha, Výzkumný ústav stavebních h~ot Brno, Ústav typizace
stavebních prvků Praha, Keramoprojekt Praha, Ústav pro technologii hrubé keramiky Horní Bříza (9).
Celkem do 8 funkcí 70 návrhů.
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Na úseku ministerstva místního hospodářství:
Vedoucí odborů - investičního, finančního, práce a mezd, kontrolně inspekčního, technické inspekce, zásobovacího, odbytového, všeobecně technického,
stavebně architektonického,
pro
územní plánování, pro výstavbu měst a obcí, hlavní účtárny
ministerstva,
vnitřní správy (13); vedoucí oddělení - zvláštního
oddělení (ZO), kádrového oddělení, pro vědeckotechnickou spolupráci, dopravního
(4); národohospodářské
tajemníky
ministra (3), tajemníka kolegia ministra (1), předsedu technické rady (1), hlavního inženýra hlavní správy (1), hlavního účetního
hlavní správy (1), vedoucího kádrového odboru hlavní správy
projektových ústavů (1).
Ředitele důležitých podniků míst. hospodářství - Výstavnictví,
Stavební údržba hl. města Prahy, Dopravní podnik hlavního
města Prahy (3).
Vedoucí projekčních a výzkumných ústavů - Výzkumný ústav
místního hospodářství
Praha, Státní ústav pro projekt. měst
a vesnic Praha-město,
Státní ústav pro projekt. měst a vesnic
Praha-kraj,
Státní ústav pro projekt. měst a vesnic Ústí n. L.,
Oblastní ústav pro projekt. měst a vesnic Plzeň, Oblastní ústav
pro projekt. měst a vesnic České Budějovice, Oblastní ústav pro
projekt. měst a vesnic Pardubice, Oblastní ústav pro projekt.
měst a vesnic Brno, Oblastní ústav pro projekt. měst a vesnic
Ostrava, Státní ústav pro projekt. inženýrských staveb Praha,
Státní ústav rajónového plánování Praha, Státní ústav pro projektování památkových rekonstrukcí Praha, Státní ústav studijní a typizační Praha, Státní ústav - ateliér nár. umělce J. Krohy
Praha (14).
Celkem do 8 funkcí 42 návrhů.

Na úseku Ústřední správy vodního hospodářství:
Ved. sekretariátu
předsedy (1), ved. odboru - hospodářskoprávního, zásobovacího, zásobování vodou, vnitřní správy (4), ved.
oddělení - kontrolně inspekční skupiny, práce a mezd, zvláštních úkolů (ZÚ), zvláštního oddělení (ZO), finančně rozpočtového, hl. mechanizátora
(6), hl. inženýry (2), hlavní účetní - HS
zásobování vodou a kanalizace, HS vodní toky a meliorace (2).
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Ředitele ústavů - Hydrometeorologický ústav Praha, Vodohospodářské rozvojové středisko Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský Praha (3).
Ředitele oblast. správ - Labsko-vltavská vodohosp. správa Praha, Správa vodních toků a meliorací Praha, Správa vodních toků
a meliorací České Budějovice, Správa vodních toků a meliorací
Ústí n. L., Správa vodních toků a meliorací Hr. Králové, Správa
vodních toků a meliorací Brno, Správa vodních toků a meliorací
Uh. Hradiště, Správa vodních toků a meliorací Ostrava (8).
Předsedu technické rady. (1).
Celkem do 7 funkcí 27 návrhů.
Na úseku Ústřední správy geodézie a kartografie:
Vedoucího sekretariátu
předsedy (1), vedoucí oddělení - zvláštního oddělení, zvláštních úkolů, plánovacího, vnitřní správy,
kartografického, geodeticko-topografického
(6), předsedu technické rady (1).
Ředitele oblastních ústavů-v Oblastní ústav.geodézie a kartografie Praha, Oblastní ústav geodězie a kartografie Plzeň, Oblastní
ústav geodézie a kartografieLiberec,
Oblastní ústav geodézie
a kartografie Č. Budějovice, Oblastní ústav geodézie a kartografie Brno, Oblastní ústav geodézie a kartografie Opava, Oblastní
ústav geodézie a kartografie Hradec Králové (7).
Celkem do 4 funkcí 15 návrhů.
Na úseku ministerstva dopravy:
.
Tajemníka kolegia (1), náčelníky ústředních odborů ministerstva
- finančního, technického, základního budování, práce a mezd,
organizace a systemizace, statisticko-ekonomického,
pro přezkušování projektů, všeobecné věci silniční dopravy, mezinárodních
doprav, administrativně
hospodářský,
lékařsko-adravotnický,
právní a arbitráž, ozbrojené a protipožární ochrany, technické
inspekce, dopravní nakladatelství,
ústřední strojně početní stanice (16).
Hlavní inženýry hlav. a ústřed. správ ministerstva
dopravy železniční dopravy, lokomotivního hospodářství, vozového hospodářství, železničního tratového hospodářství a budov, želez nič-

ních nákladových a komerčních prací, železniční sdělovací a zabezpečovací služby, železničních dílen pro opravu vozidel, dopravního stavebnictví,
státní automobilové dopravy, státních
automobilových opraven, státních silnic, plavby, civilního letectví, Státního ústavu dopravního projektování (14).
Vedoucího odboru zvláštního I (1), náčelníky odbytových základen (3).
Hlavní účetní na hlavních a ústředních správách ministerstva
dopravy - ústřední správy lokomotivního hospodářství, ústřední
správy sdělovací a zabezpečovací služby, hlavní správy železničních dílen pro opravu vozidel, hlavní správy dopravního stavebnictví, hlavní správy státní automobilové dopravy, hlavní správy
státních automobilových opraven, hlavní správy státních silnic,
ústřední správy plavby, hlavní správy civilního letectví, hlavní
správy odbytu, hlavní správy materiálně technického zásobování, ústřední správy vozového hospodářství (12).
Náčelníky odborů a sektorů kádrů na min. dopravy - ústřední
správy železniční dopravy, ústřední správy lokomotivního hospodářství, ústřední
správy železničního tratového hospodářství
a budov, ústřední správy železn. náklad. a komerčních prací,
ústřední správy sdělovací a zabezpečovací služby, hlavní správy
železničních dílen pro opravu vozidel, hlavní správy dopravního
stavebnictví, hlavní správy státní automobilové dopravy, hlavní
správy státních automobilových opraven, hlavní správy státních
silnic, hlavní správy civilního letectví, hlavní správy odbytu,
ústřední správy materiálně
technického zásobování, ústřední
správy plavby, ústřední správy vczového hospodářství, Státního
ústavu dopravního projektování,
Vědeckovýzkumného
ústavu
dopravního (17).
Vedoucího kádrového oddělení na podniku ČSPLO (1).
Náčelníka rozpočtového a chozrasčotového útvaru ministerstva
dopravy - kancelář pro státní silniční plán (1).
Kapitány lodí zahraniční plavby labsko-oderské (40), zástupce
velitele lodi pro politickou práci labsko-oderské plavby (18).
Ředitele krajských podniků ČSAD - Praha, Ostrava, Ústí nad
Labem (3).
Ředitele krajských podniků ČSAO - Praha, Plzeň (2).
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Ředitele krajských podniků ČSS - Praha, Brno, Ostrava (3).
Předsedu vědeckotechnické rady (1), sekretáře vědeckotechnické
rady (1), členy vědeckotechnické rady (4), pracovníky politické
správy na ministerstvu dopravy (19), vedoucí odboru politických
oddělení na drahách (8), náčelníky politických odborů oddělení
drah (14), náměstky náčelníků drah: pražské, plzeňské, ústecké,
ostravské (4), první náměstek pro provoz (4), pro tratové hospodářství (4), hlavní inženýry (4), hlavní účetní na drahách (4).
Náčelníky důležitých stanic Praha-Vršovice, Plzeň-Gottwaldovo
nádraží, Ústí nad Labem, Česká Třebová, Brno-hlavní nádraží,
Olomouc, Přerov, Ostrava (8).
Náčelníka kontrolně inspekční skupiny ministra (1), náčelníka
plavební správy Praha (1), vedoucí přepravy hlav. a ústřed.
správ ČSAD, plavby a letectví (3).
Celkem do 26 funkcí 208 návrhů.
Na úseku ministerstva spojů:
Vedoucí odborů ministerstva - technického, práce a mezd, investičního, mezinárodního,
kádrového, vnitřní správy, dopravního (7), tajemníka kolegia ministra (1), tajemníky sekretariátu
ministra - politického, národohospodářského
(2), hlavní inženýry hlavních a ústředních správ ministerstva - telekomunikačního provozu, rozhlasu po drátě, montážních a výrobních závodů,
radiokomunikace, hmotného zásobování (5).
Ředitele oblastních správ radiokomunikací - Praha, Brno (2).
Ředitele krajských správ spojů (13).
Ředitele důležitých služeben spojů - městské telefonní správy
v Praze, dopravní správy Praha, radiostaveb Praha, poštovního
úřadu Praha 022, poštovního úřadu Praha 120 (styk s cizinou),
hl. poštovního úřadu v Praze, televizního střediska Praha, poštovního novinového úřadu Praha, Pofisu (poštovnífilatelistické
služby), meziměstské
telefonní ústředny
v Praze, telegrafní
ústředny v Praze, správy dálkových telekomunikačních
spojů
Praha (12).
Ředitele Spojprojektu (1).
Ředitele výzkumných ústavů ministerstva spojů - spojové techniky, radiokomunikací (2).
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Hlavní inženýry důležitých služeben spojů - oblastní správy radiokomunikací
Praha, oblastní správy radiokomunikací
Brno,
správy dálkových telekomunikačních
spojů Praha (3).
Ředitele montážní správy Praha (1).
Vedoucí kádrových oddělení ministerstva spojů - hlavní správy
montážních a výrobních závodů, hlavní správy radiokomunikací,
hlavní správy hmotného zásobování (3).
Vedoucí referátu pro CO na ministerstvu spojů (1).
Vedoucí hlavních vysílacích stanic - Liblice, Přeštice, Brno-Komárov, Mělník, Plzeň-Košutka,
Dobrochov, České Budějovice,
Karlovy Vary, Topolná, Strakonice Č. B., Litomyšl, OstravaSvinov (12).
Ved. důležitých telef. zesilovacích stanic (kabel Praha-Moskva) Praha-Žižkov, Přelouč, Olomouc, Praha-Černín,
Jihlava, Uherské Hradiště, Kolín, Svitavy, Místek, Ústí nad Labem, Brno,
Příbor, Lovosice (13).
Vedoucí radiotelegrafických
vysílačů - Satalice, Poděbrady, Tehov, Litovel (4).
Manipulantky telefonní ústředny·Černín
(14).
Celkem do 17 funkcí 96 návrhů.
Na úseku ministerstva zahraničních věcí:
Vedoucí odd. MZV (12), velvyslanecké a vyslanecké
Celkem do 2 funkcí 42 návrhů.

atašé (30).

Oddělení ÚV KSČ se vyjadřují celkem k 2 953 návrhům ministrů a předsedů státních výborů a ústředních úřadů do 546 funkcí, do kterých tyto navrhované jmenují.
Oddělení ÚV KSČ se vyjadřují:
(Návrhy předkládají a po vyjádření oddělení ÚV KSČ schvalují
kraj. výbory strany a ústř. orgány Revolučního odborového hnutí, Československého
svazu mládeže atd. V případě nejednotnosti názorů rozhoduje sekretariát ÚV KSČ.)
Vedoucí odboru na ÚV KSS, KV (380), tajemníky městských,
obvodních a okresních výboru KSČ (319).
Systemizace krajinských listů strany.
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Vedoucí organizačně kontrolních odborů KNV a ÚNV (21), ved.
kádrových odborů KNV a ÚNV (21), vedoucí odborů škol ÚNV
a KNV (20), vedoucí odborů pracovních sil ÚNV a KNV (20).
Instruktory ÚV NF (6), polit. pracovníky ÚV NF (11).
Členy ÚRO (120), členy předsednictev ÚVS (230), ved. oddělení
ÚVS (120), předs. KOR a KVS (205), ředitele svazových škol
ROH (2), předsedy oblastních výborů svazů (30).
Členy ÚV ČSM (106), zástupce hl. redaktora Mladé fronty (1),
předsedy, ved. tajemníky KV ČSM a MV ČSM v Praze, Brně
a Ostravě (44).
Členy ÚV Svazarmu (30), předsedy kraj. výborů Svazarmu (19),
předsedy měst. výborů Svazarmu v Praze, Brně a Ostravě (3),
vedoucího tiskového oddělení ÚV Svazarmu (1).
Členy ÚV masových organizací: Svazu československo-sovětského přátelství (121), Čs. výboru obránců míru (124), Svazu protifašistických bojovníků (50), Výboru čs. žen (68), Svazu československých invalidů (54), předsedy a vedoucí tajemníky krajských a městských výborů masových organizací v Praze, Brně
a Ostravě: Svazu československo-sovětského
přátelství (32), Čs.
výboru obránců míru (13), Svazu protifašistických
bojovníků (32), Svazu čs. invalidů (26), Čs. svazu požární ochrany (44).
Předsedy a ved. tajemníky ČSČK (26), předsedy a vedoucí tajemníky městských výborů ČSČK v Praze, Brně a Ostravě (6),
členy ústředního výboru Čs. červeného kříže (20), vedoucí organizačního odboru (1), vedoucí zahraničního odboru (1), vedoucí
kádrového odboru (1), vedoucí kulturně propagačního odboru (1),
vedoucí školního odboru (1), vedoucí zdravotnického odboru (1),
vedoucí plánovacího odboru (1), vedoucí hosp. odboru (1), vedoucí revizního odboru a hlavní účtárny (1).
Členy předsednictva a výboru Svazu čs. novinářů (28).
Zástupce hlavních redaktorů v redakcích denních listů: Obrana
lidu, Práce, Mladá fronta, Zemědělské noviny, Svobodné slovo,
Lidová demokracie (6).
Odpovědné redaktory
týdeníků,
čtrnáctideníků
a měsíčníků
vydávaných masovými organizacemi - Tělovýchova a sport ROH,
Klub, Nová cesta, Odborář, Práce a mzda, Přehled sovětských
zkušeností,
Svět techniky, Technické noviny, Mateřídouška,
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Mladá vesnice, Ohníček, Pionýr, Práce mladých, Práce pionýrů,
Vedoucí pionýrů, Věda a technika mládeži, Žena a móda, Host
do domu, Nový život, Var, Bloček pro referenty, Čtení o SSSR,
Kulturní besedy, Poznáváme SSSR, Praha-Moskva, Přítel SSSR,
Šestina světa, Družstevník, Družstevní noviny, Hlas revoluce,
Věda a život, Čs. výbor obránců míru, Čs. novinář, Mír, Práce
invalidů, Zpravodaj čs. invalidů (36).
Oddělení ÚV KSČ se vyjadřují k 2404 návrhům do 38 funkcí, do
kterých schvalují krajské výbory a ústřední orgány ROH, ČSM
atd.
SÚA-A

úv KSČ,

fond 58, a. j. 32; 90 stran cyklostylouaného strojopisu.

12
1957, 5. březen, Praha. - Přehled změn v kádrovém pořádku orgánů ÚV KSČ a směrnice k předkládání
kádrových návrhů,
schválené politickým byrem ÚV KSČ.
Příloha II

Inforrnačnízpráva
Dosavadní kádrový pořádek ústředního výboru KSČ, schválený
v roce 1954, plně odpovídal politickým a hospodářským úkolům.
Jeho uplatňování přispělo ve značné míře ke kádrovému zpevnění a přehledu o kádrech, zvláště na úsecích, které jsou zahrnuty
v kádrovém pořádku.
Diskuse k výsledkům xx. sjezdu KSSS a zvláště celostátní
konference KSČ však ukázaly, že dosavadní nomenklatura
již
neodpovídá současné situaci. Přílišná centralizace při schvalování kádrů do funkcí neodpovídá požadavku rozšiřování pravomoci
na nižší stranické orgány a vedoucí hospodářské
pracovníky
a stává se brzdou v další kádrové politice.
Politické byro ústředního výboru KSČ v hodnocení celostátní konference KSČ vytyčilo mimo jiné oddělením ÚV KSČ
úkol navrhnout změny v kádrové nomenklatuře
a způsob její
realizace.
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Na společné poradě vedoucích oddělení ÚV KSČ bylo jednáno o zásadách nové kádrové nomenklatury,
vytyčených na
celostátní konferenci a na posledních zasedáních ÚV KSČ. Pozornost byla hlavně zaměřena na tyto hlavní otázky:
1. Přihlížet k rozšíření pravomoci na nižší stranické orgány tak,
jak to vytyčilo zasedání ÚV KSČ v březnu 1956, podle kterého
stejně jako je ÚV KSČ centrem stranické a státní činnosti v celé
zemi, jsou tímto centrem v rámci Slovenska, krajů a okresů
ústřední výbor KSS, krajské a okresní výbory strany v okruhu
své působnosti.
2. Přihlížet ke zvýšení pravomoci nižších stranických orgánů
a vedoucích hospodářských pracovníků a přenést na ně větší
zodpovědnost za výběr a rozmisťování nižších, jim podřízených
hospodářských kádrů.
3. Předkládat orgánům ÚV KSČ a vyjadřovat se k návrhům na
základě osobní znalosti kádrů z práce, z plnění svěřené funkce a
z osobního styku.
I. oddělení ÚV KSČ zpracovalo návrhy jednotlivých oddělení do kádrového pořádku ústředního výboru KSČ.
Porovnání rozdílu mezi dosavadním
a navrženým kádrovým pořádkem:
schvaluje orgán

dosavadní
kád~pořádek

Ústřední výbor KSČ
Politické byro ÚV KSČ
Sekretariát ÚV KSČ
Tajemníci ÚV KSČ
Oddělení ÚV KSČ

396
816
4 087
432
5 457

návrh na nový

rozdíl

kádr. pořádek

434
696
2 8481
3 250

+ 38
- 120
1
- 1 123
- 432
- 2 207

·Cetke~··········································ii··iáá··························-7--228"····················~·-4-·6á61-····
Předložený návrh přihlíží k zásadám vytyčeným celostátní
konferencí KSČ a politickým byrem ÚV KSČ. Svědčí o tom skutečnost, že počet předkládaných návrhů orgánům ÚV KSČ se
snižuje o 39001.
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Počet snížených předkládaných návrhů přenáší se zpravidla na nižší stranické orgány. Například z polit. byra ÚV KSČ na
sekretariát
ÚV KSČ, ze sekretariátu
na oddělení ÚV KSČ a
z oddělení na ÚV KSS, krajské výbory strany nebo vedoucí pracovníky na ministerstvech, centrálních úřadech aj.
.
Ústřední výbor KSČ proti dosavadnímu kádrovému pořádku by schvalovalo 38 návrhů více. Kádrový pořádek ústředního
výboru KSČ se rozšiřuje o náměstky předsedy vlády, tajemníky
ÚV KSČ, I. tajemníka ÚV KSS, předsedy ÚRO, ústředního vý_
boru ČSM a dalších několik funkcí na úrovni ministru. Změna
odpovídá stanovám strany a přihlíží k zesílení úlohy ústředního
výboru KSČ.
V politickém byru ÚV KSČ dochází k zařazení některých
úseků, které v dřívějším kádrovém pořádku zařazeny nebyly.
Jde o úsek Rady vzájemné hospodářské pomoci, rozšíření počtu
funkcionářů v zastupitelských
úřadech, církevních hodnostářů
a podobně. Celkový počet předkládaných návrhů pro politické
byro ÚV KSČ se snižuje o 120 návrhů.
V návrhu pro sekretariát
ÚV KSČ dochází ke snížení
1
o 1239 návrhů. Nadále sekretariát
ÚV KSČ má schvalovat
28581 návrhů.
Ke snížení dochází přeřazením schvalování některých funkcí na úseku stranických orgánů na ÚV KSS a krajské výbory
strany nebo k vyjádření oddělení ÚV KSČ.
Na úseku hospodářských orgánů je zodpovědnost přenesena na oddělení ÚV KSČ, která se k návrhům vyjadřují. V některých případech funkce dříve v sekretariátu
schvalované již zanikly nebo byly sloučeny s jinými.
V dosavadním kádrovém pořádku tajemníci ÚV KSČ schvalovali odborné, technické a administrativní
pracovníky ústředního výboru KSČ, Vysoké stranické školy, Nové mysli, Života
strany a Ústavu dějin KSČ.
V návrhu na kádrový pořádek se doporučuje, aby tajemníci
ústředního výboru KSČ byli zproštěni tohoto úkolu a zodpovědnost za přijetí uvedených pracovníků byla přenesena na vedení.
oddělení ÚV KSČ, Vysoké stranické školy, vedoucí redakcí Nové
mysli a Života strany a vedení Ústavu dějin KSČ.
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Oddělení ÚV KSČ se vyjadřují k 3250 návrhům. Počet
předkládaných návrhů se snižuje o 2207 návrhů. Také zde jde
na úseku stranických orgánů o přeřazení na ÚV KSS a KV strany. Z úseku hospodářských orgánů jsou některé návrhy přeřazeny na KV KSČ (ředitelé méně důležitých závodů) nebo jsou
přeřazeny ke schválení na vedoucí hospodářské pracovníky.
Návrh na kádrový pořádek v ozbrojených složkách odpovídá závěrům XX. sjezdu KSSS a usnesení celostátní konference
KSČ. Proto dochází na úseku ministerstva
národní obrany
k podstatnému
rozšíření kádrového pořádku a ke schvalování
jednotlivých funkcí i v sekretariátě
ÚV KSČ a k vyjadřování
v oddělení ÚV KSČ, zatímco podle dosavadního kádrového pořádku schvalovaly funkce v armádě jen ústřední výbor a politické byro ústředního výboru KSČ.
Přesto, že dochází k rozšíření kádrového pořádku na úseku
ministerstva národní obrany, jeho rozdělením na všechny orgány ÚV KSČ dochází ke snížení předkládaných návrhů v politickém byru ÚV KSČ z 245 na 118 návrhů.
/ Sekretariát ÚV KSČ bude schvalovat 164 návrhů a oddělení branné a bezpečnostní ÚV KSČ se vyjadřuje k 99 návrhům.
Na úseku ministerstva vnitra dochází ke snížení předkládaných návrhů z 373 na 218 návrhů. V ústředním výboru se
počet nemění, v politickém byru ÚV KSČ se snižuje o 5 návrhů
a v sekretariátě ÚV KSČ o 9 návrhů. Snižuje se počet návrhů,
ke kterým se dosud vyjadřovalo oddělení, o 85 návrhů.
Porovnání rozdílu mezi dosavadním a navrženým
kádrovým pořádkem v ozbrojených složkách:
dosavadní

návrh na nový

kádr. pořádek

kádr. pořádek

schvaluje orgán

Ústřední výbor KSČ
Politické byro ÚV KSČ
Sekretariát ÚV KSČ
Oddělení ÚV KSČ
..............................................
Celkem

.

2
297
105
215
619

.

3
165
223
221
612

rozdíl

+ 1
- 132
+ 1281
.................

Celostátní konference KSČ upozornila na nedostatečné
uplatňování leninských zásad kádrové práce. Bylo poukázáno na
to, aby řešením problémů kádrové politiky se zabývali všichni
odpovědní pracovníci, aby kádry byly posuzovány podle politických, pracovních a morálních kvalit za široké účasti kolektivu
a osobní účasti toho, o koho jde. Současně byl vytyčen úkol daleko smělejšího vyzvedávání do funkcí členů strany z řad třídně
uvědomělých dělníků a rolníků.
V průběhu plnění usnesení celostátní konference je řada
problémů v oblasti kádrové politiky postupně odstraňována.
Došlo k přeskupeni sil ve stranickém aparátu, které, jak se
ukazuje, povede k dalšímu zaktivizování strany. Byly učiněny
první kroky ke správnému hospodaření s kádry a k budování
kádrových rezerv. Vypracovaný kádrový pořádek ústředního
výboru KSČ, zahrnující všechny úseky našeho života, zvyšuje
pravomoc a odpovědnost nižších orgánů.
Při praktickém provádění kádrové práce však stále dochází
k porušování zásad kádrové politiky, vyplývajících bud z neznalosti nebo z podceňování kádrové práce. Zkušenosti ukazují, že
ne vždy jsou předkládány
příslušným stranickým
orgánům
změny v jednotlivých funkcích. Odvolávání z funkcí i jmenování
do funkcí, zejména na hospodářských úsecích, se provádí jen
formou příkazu, bez projednání příčin a důvodů jmenování nebo
odvolání. Odpovědní vedoucí hospodářští pracovníci neprojednávají kádrové návrhy spadající do jejich pravomoci s krajskými
a okresními výbory strany a neradí se mnohdy se základními
organizacemi strany.
K odstranění ,uvedených nedostatků doporučuje se svolat
poradu vedoucích pracovníků krajských výborů strany a ústředních úřadů, na které by byly projednány otázky kádrové práce.
Porada k problémům kádrové práce se naposledy konala roku
1952.
1 Číselné

údaje jsou uvedeny podle originálního pramene.

:-..~.1..... ,
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Příloha III
Pokyny k předkládání kádrových návrhů do orgánů a oddělení ÚV KSČ
1. Kádrové návrhy předkládají:

a) ústřednímu výboru KSČ politické byro ÚV KSČ,
b) politickému byru ÚV KSČ členové politického byra a tajemníci ÚV KSČ.
Ministři, komunisté - funkcionáři masových organizací
podávají návrhy politickému byru ÚV KSČ prostřednictvím tajemníků ÚV KSČ,
c) sekretariátu ústředního výboru KSČ předkládají návrhy
tajemníci ÚV KSČ a vedoucí oddělení ÚV KSČ.
Ministři a komunisté - funkcionáři masových organizací
podávají návrhy sekretariátu ÚV KSČ prostřednictvím
oddělení ÚV KSČ.

3. K předkládaným kádrovým návrhům na funkce ve volených
orgánech masových i nižších štranických organizací se orgány ÚV KSČ vyjadřují předběžně. Potvrzují je až po jejich
zvolení-do navrhovaných funkcí.
4. Vzniknou-li mezi stranickými orgány v krajích a okresech na
straně jedné a vedoucími pracovníky v hospodářských, státních a masových organizacích na straně druhé rozpory při
projednávání kádrových návrhů, řeší je s konečnou platností
příslušné orgány ústředního výboru KSČ.
5. Důsledně uplatňovat zásadu, že funkcionáři zařazení do
kádrového pořádku ÚV KSČ mohou být uvedeni do funkce
nebo z této odvoláni teprve po projednání orgánem ÚV KSČ.
Při odvolání pracovníka z funkce je třeba projednat s ním
příčiny a důvody, proč nemůže setrvat ve funkci a současně
s ním projednat jeho příští zařazení.
SÚA, fond

úv KSČ,

02/2, sv. 131, aj. 171; sedm stran cyklostyl. strojopisu.

2. Návrhy, ke kterým se vyjadřují oddělení ÚV KSČ.,
předkládají:
a) na úseku stranických orgánů byra kraj. výborů strany,
b) na úseku masových organizací vedoucí funkcionáři těchto
organizací,
c) na úseku ministerstev, státních výborů a ústředních
úřadů - ministři, předsedové státních výborů a ústředních
úřadů,
d) na úseku ozbrojených složek ministři.
Sporné návrhy jsou' předkládány k rozhodnutí sekretariátu
ÚV KSČ. Za vedoucí funkcionáře masových organizací, kteří
předkládají kádrové návrhy orgánům a oddělením ÚV KSČ,
se rozumí: předseda ÚRO, ÚV ČSM, Svazu československosovětského přátelství, Svazu protifašistických bojovníků, Čs.
výboru obránců míru, Výboru čs. žen, Čs. svazu tělesné výchovy, Svazarmu, Čs. svazu požární ochrany a ÚV Čs. červeného kříže.
Tajemník ÚV NF předkládá návrhy za ostatní masové organizace a spolky.
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Seznam zkratek
AV NF
BH
CO
ČOS
ČSAV
ČAZV
ČSM
ČSSS
ČTK
HAÚ
HSV
JSČZ
JZSR
KNV
KV ČSM
KV KSČ
KVS
LM
MlO
MK
MNB
MNO
MSS
MŠVU
MTZ
MV
MV ČSM
MVk
MVO
NÚC
NÚKÚ
PÚMS
ROH
RP
SAV
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Akční výbor Národní fronty
Branné hospodářství
Civilní obrana
Československá obec sokolská
Československá akademie věd
Československá akademie zemědělských věd
Československý svaz mládeže
Československé státní statky
Československá tisková kancelář
Hudební a artistická ústředna
Hlavní správa vydavatelstev
Jednotný svaz českých zemědělců
Jednotný zvaz slovenských rolníkov
Krajský národní výbor
Krajský výbor Československého svazu mládeže
Krajský výbor Komunistické strany Československa
Krajský výbor svazů (ROH)
Lidové milice
'
Ministerstvo informací a osvěty
Ministerstvo kultury
Ministerstvo národní bezpečnosti
Ministerstvo národní obrany
Mezinárodní svaz studentstva
Ministerstvo školství, věd a umění
Materiálně technické zásobování
Ministerstvo vnitra
Městský výbor ČSM
Ministerstvo výkupu
Ministerstvo vnitřního obchodu
Nejvyšší úřad cenový
Nejvyšší účetní a kontrolní úřad
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti
Revoluční odborové hnutí
Rudé právo
Slovenská akademie věd

SČSP
SFDM
SHR
SPB
STS
SÚC
SUD
SÚP
SÚS
SÚTVS
VKR
VSK
ÚDŠ
ÚES NZ
ÚME
ÚNV
ÚPŠ
ÚPV
ÚRD
ÚRO
ÚSSD
ÚSVD
ÚVS
ZNP
ZNV
ZÚ
ZVP

Svaz československo-sovětského
přátelství
Světová federace demokratické mládeže
Severočeský hnědouhelný revír
Svaz protifašistických bojovníků
Strojní traktorové stanice
Státní úřad pro věci církevní
Středočeské uhelné doly
Státní úřad plánovací
Státní úřad statistický
Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport
Vojenská kontrarozvědka
Volená stranická komise
Ústřední dělnická škola
Ústřední eskortní stanice při nápravném zařízení
Ústředna mechanizované evidence
Ústřední národní výbor
Ústřední politická škola
Úřad předsednictva vlády
Ústřední rada družstev
Ústřední rada odborů
Ú střední svaz spotřebních družstev
Ú střední svaz výrobních družstev
Ústřední výbor svazů (ROH)
Zástupce náčelníka pro věci politické
Zástupce náčelníka pro výchovu
Zastupitelský úřad
Zástupce velitele pro věci politické
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Summary

The Czechoslovak Communist Party Nomenclature 1948-1956
Documents compiled by Karel Kaplan

The communist regime could survive only because it was able to
exercise a monopoly over the filling of posts in government, in
economic, cultural and social institutions and in public organizations. The monopoly could only be enforced by the absolute
domination by a small group of communist officials of the whole
of society. In effect, directly or indirectly, the state had complete
sway over the economy and the arts. The principles of the regime's personnel policies and the extent of the powers of individual officials were first defined during the founding period of
the communist regime, in 1948-1954.
The personnel policies guidelines eventualIy applied to so
many posts that, as a result, some 200,000 officials came to be
fully dependent on the regime and its particular constellation
for their livelihoods. It was from this social strata that the most
obedient executors of party will, the so-called "political activists", were recruited.
The selection criteria for communist officials and the extent oftheir powers changed over the course of time. The first
guidelines issued by the communist leadership in June 1948
(Document No. 1) did not have the desired effect because they
were too general. In January 1949, the Praesidium of the Czechoslovak Communist Party Central Committee approved a directive on the powers of the party authorities in the area of personnel matters (Document No. 2). In March 1950, the number of
official posts whose holders were to be approved by the communist authorities was increased (Document No. 3). From the
autumn of 1951, when Antonín Novotný was appointed Head of
the Communist Party Central Committee Secretariat, the individual Central Committee Departments compiled a detailed list
of official posts in the Central Committee and in the Party's
Regional and District Committees, appointments to which were
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to be strictly controlIed. In February 1952, this list was approved by the Central Committee's Political Secretariat (Documents No. 4 and 5). Thus the first complete political personnel
list came into being. It was officialIy called the "personnel
nomenclature". In the years to come, changes in the list were
approved by the Central Committee's Organizational Department (Documents No. 7-9).
Two years later, in September 1954, the Central Committee's Organizational Department compiled a new political personnel list. On 7th and 29th September, the Central Committee
Secretariat recommended that some further posts be added to
the list (Document No. 10) and on 13th October 1954 the
changed list was officialIy approved (Document No. 11). The
Communist leadership thus perfected a system which made it
possible for the Party fully to control the appointments to all,
even insignificant Party posts, to all positions in government, in
state economic management, in arts institutions and in all public associationsand organizations.
The events of 1956 brought about changes in the Communist Party power structure. Some decision-making was devolved
to lower communist authorities. A new political personnel list
was issued in July 1957 (Document No. 12).
The political lists often gave only the official positions to
be filled. Their number did not tally with the number of officials
actually approved for the posts. This was because frequently
. more than one person held the given political position in different parts of the district or region. Thus it is realistic to estimate
that the number of individuals whose appointments were controlled by the Communist Party ranged between 220,000 - 250,000.
This volume contains the most important documents showing the evolution of the Czechoslovak Communist Party political
personnel list. It deals primarily with the years 1948-1954, the
period of the so-called "first" and "second nomenclature".
The numbers in brackets show how many officials were
appointed to each given type of post.
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