
Jednotné zemědělské družstvo Lošánky

1952-1963

Státní okresní archiv Kolín

221204010

Archivní pomůcka č. 705
NAD č. 1176

Inventář

Zpracoval: Mgr. Karel Štrobl, Ph.D.

Kolín 2020



Obsah
I. Dějiny původce archivního souboru 3

Jednotné zemědělské družstvo Lošánky 3
II. Dějiny archivního souboru 7
III. Archivní charakteristika archivního souboru 7
IV. Tematický popis archivního souboru 9
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení
archivní pomůcky

10

Příloha Seznam použitých zkratek 11
Jednotky popisu 12

ÚŘEDNÍ KNIHY 12
SPISOVÝ MATERIÁL 13
ÚČETNÍ MATERIÁL 16



I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Jednotné zemědělské družstvo Lošánky

Typ preferované formy jména: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá

Jednotné zemědělské družstvo Lošánky

Datace použití jména od-do: 1952 - 1963

Jednotné zemědělské družstvo v Lošánkách

JZD Lošánky

Variantní forma jména:

Datum vzniku: 1952

Poznámka ke vzniku: vznik na základě zákona

Předchůdce: Družstvo pro rozvod elektrické energie Lošánky

Datum zániku: 1963

Poznámka k zániku: převod do organizace státního socialistického sektoru

Nástupce: Státní statek Kolín

Sídlo

Sídlo: Lošánky (Kolín, Česko)

Datace: 1952 - 1963

Podřízenost jiné korporaci

Nadřízená entita: Okresní národní výbor Kolín

Datace: 1952 - 1963

Zdroj  informací:  Státní  oblastní  archiv  v  Praze  –  Státní  okresní  archiv  Kolín,  Okresní
národní  výbor  Kolín,  manipulace  1951-1954,  sign.  175,  manipulace  1955-1958,  sign.
zem/20,  manipulace  1959-1960,  sign.  203/1

Geografická působnost

Místo: Lošany (Kolín, Česko)

Místo: Kořenice (Kolín, Česko)
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Místo: Chotouchov (Kolín, Česko)

Místo: Kbel (Kolín, Česko)

Místo: Lošánky (Kolín, Česko)

Místo: Polní Voděrady (Kolín, Česko)

Charakteristika:

právnická  osoba  lidového  družstevnictví  zajišťující  zemědělskou  a  jinou  hospodářskou
činnost
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Dějiny původce:

Pro  Komunistickou  stranu  Československa  byla  kolektivizace  jedním  z  hlavních  cílů
v prvním  desetiletí  jejího  mocenského  monopolu.  Zákon  č.  69/1949  Sb.,  o  jednotných
zemědělských  družstvech,  vstoupil  v  platnost  15.  3.  1949.  Družstva  měla  být  budována
„na podkladě dobrovolnosti“, ve skutečnosti byl tlak na jejich zakládání silný, ovšem řada
vzniklých  družstev  byla  neživotaschopných.  Nový  zákon  o  jednotných  zemědělských
družstvech  (č.  49/1959  Sb.)  schválilo  Národní  shromáždění  9.  7.  1959.  Jednotná
zemědělská  družstva  byla  právnickými  osobami.  Základem  pro  družstevní  hospodaření
byly vzorové stanovy. V Lošánkách, nevelké obci ležící při silnici z Lošan do Chotouchova
v okresu Kolín, proběhl první pokus o založení jednotného zemědělského družstva na jaře
1949.  Jak  lze  číst  v  hlášení  o  veřejných schůzích o  JZD,  které  podala  Okresní  družstevní
rada v Kolíně Okresnímu národnímu výboru v Kolíně, schůzi konanou 8. 4. 1949 navštívilo
v obci  asi  30 lidí  („vzhledem k počtu obyvatel  dost“)  a ten den „byl  bez potíží  ustaven“
přípravný  výbor  JZD.  Okresní  družstevní  radě  ovšem  záhy  polovina  členů  tohoto
přípravného  výboru  adresovala  přípisy,  že  se  zřízením  JZD  nesouhlasí.  Členové
přípravného  výboru  byli  vesměs  členy  Družstva  pro  rozvod  elektrické  energie
v Lošánkách.
Ani přípravnému výboru vzniklému v roce 1950 se nedařilo jednotné zemědělské družstvo
založit.  Okresní  družstevní  rada  v  Kolíně  sice  2.  4.  1950  schválila  vznik  jednotného
zemědělského družstva přetvořením Družstva pro rozvod elektrické energie v Lošánkách
a splynutí Spolku starousedlých v Lošánkách s tímto jednotným zemědělským družstvem,
trvalo  ještě  dva  a  půl  roku,  než  fakticky  JZD  v  Lošánkách  začalo  fungovat.  V  obci  před
začátkem  združstevňování  bylo  napočítáno  42  zemědělských  závodů  (hospodářství),
celkový  katastr  obce  tehdy  činil  235  ha  půdy.
Vyhláška přípravného výboru jednotného zemědělského družstva z 20. 9. 1952 o ustavení
JZD  se  odkazovala  na  výše  citované  schválení  učiněné  2.  4.  1950  okresní  družstevní
radou.  Přípravný  výbor  svolal,  jak  mu  ukládal  zákon  o  jednotných  zemědělských
družstvech,  valnou  hromadu,  která  zvolila  orgány  družstva  vzorovými  stanovami
předepsané.  Družstvo  požádalo  2.  12.  1952  Okresní  národní  výbor  v  Kolíně  o  schválení
přechodu  družstva  na  III.  typ  (společná  rostlinná  i  živočišná  výroba),  rada  okresního
národního  výboru  5.  12.  tento  souhlas  dala.  Družstvo  neprodleně zahájilo  svod dobytka,
uzavřelo  investiční  a  provozní  úvěr  u  kolínské  pobočky  Státní  banky  československé,
přijalo domácí pracovní řád. Půdní a geologické poměry v katastru obce byly pokládány za
„celkem  vyrovnané“,  odtud  orientace  družstva  na  intenzivní  rostlinnou  výrobu  (výrobní
typ  řepařský).  Pro  družstvo  začalo  pracovat  lošánecké  středisko  Strojní  a  traktorové
stanice  ve  Velimi.  Na  jaře  1954  se  vnitrodružstevní  poměry  poněkud  vyhrotily.  Několik
členů oznámilo,  že  z  družstva vystupuje.  Výpověď z  družstva a  rezignaci  na svou funkci
podal  i  předseda  družstva,  protože  nebyl  spokojen  s  tím,  jak  k  „nepřátelům“  družstva
přistoupily  Místní  národní  výbor  v  Lošánkách,  místní  organizace  Komunistické  strany
Československa  a  okresní  národní  výbor.  Spory  se  nakonec  podařilo  urovnat.  Všichni
vystouplí členové znovu požádali o přijetí do družstva – některým bylo vyhověno obratem,
jiným  až  s  odstupem  času.  Zemědělská  výroba  ve  velkém  si  samozřejmě  vyžadovala
výstavbu provozních budov a dalších staveb. Družstvo přikročilo k postavení drůbežárny,
kravína,  vepřína,  silážních  jam.  Obdobně  jako  jinde  členové  družstva  se  zapojili  do
socialistického  soutěžení,  družstvo  kooperovalo  s  patronátním  závodem.
Výsledky  hospodaření  družstva  oslnivé  nebyly,  o  jeho  osudu  se  vedla  jednání  poměrně
dlouho.  Na  členské  schůzi  21.  1.  1960  družstevníci  vyslechli  zprávu  svého  předsedy
o celostátní  akci  slučování  jednotných  zemědělských  družstev.  Odmítli  sloučení  s  jiným
družstvem,  podpořili  naopak  spojení  obcí  Lošánky  a  Lošany  –  Jednotné  zemědělské
družstvo Lošánky mělo tedy zůstat  samostatným celkem „pod jednotným MNV Lošany –
Lošánky“. Znova družstevníci hlasovali o sloučení družstva na členské schůzi 16. 9. 1960.
Návrh  okresního  výboru  Komunistické  strany  Československa  a  okresního  národního
výboru  na  sloučení  s  Jednotným  zemědělským  družstvem  Úsvit  Kořenice  nebyl
odhlasován.  Varianta  splynutí  s  tímto  družstvem  zůstávala  dále  ve  hře,  přibyla  ovšem
další  –  začlenění  do  Státního  statku  Kolín,  farmy  Lošany.  Právě  tato  možnost  byla  pak
favorizována okresním národním výborem, který  ji  zahrnul  do svého výhledového plánu.
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Lošánečtí  družstevníci  se  k  podpoře  tohoto  návrhu  nepřiklonili  hned.  Z  výroční  členské
schůze  odbývané  8.  2.  1962  vzešla  volbou  delegace,  která  měla  sloučení  projednat  na
okresním  národním  výboru.  Přičlenění  Jednotného  zemědělského  družstva  Lošánky  ke
Státnímu statku Kolín bylo jediným bodem členské schůze družstva, která se sešla 16. 11.
1962.  Rekapitulovány  zde  byly  dlouhodobé  potíže  družstva  –  chabé  výsledky  živočišné
výroby („splnění úkolu ve výrobě vepřového masa by vyžadovalo velké prostory a zdravý
chov“), problém generační („jsou potřeba mladí lidé“ při zavádění mechanizace). Předání
družstva státnímu statku bylo odhlasováno, proti  nebyl  žádný družstevník.  Podle zákona
č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, bylo třeba, aby k zániku družstva
dala  souhlas  rada  okresního  národního  výboru.  Rozhodnutí  Okresního  národního  výboru
v Kolíně,  kterým  se  vyslovuje  zánik  Jednotného  zemědělského  družstva  Lošánky,  se
odvolává  na  usnesení  vlády  z  22.  11.  1961 č.  992 a  směrnice  ministerstva  zemědělství,
lesního a vodního hospodářství z 21. 12. 1961 čj. 62333/61/613. V tomto rozhodnutí, které
nese  datum  15.  3.  1963,  okresní  národní  výbor  udává,  že  „převod  hospodářství  do
státního statku v Kolíně“ nastal dnem 1. 1. 1963. Jednotné zemědělské družstvo Lošánky,
které  v  samém  závěru  své  existence  mělo  62  stálých  pracovníků  a  výměru  společné
zemědělské  půdy  268,91  ha,  bylo  z  podnikového  rejstříku  vymazáno  20.  3.  1963.

Funkce původce:

• scelování půdy
• mechanizace zemědělské práce
• výroba zemědělských výrobků (socialistická zemědělská velkovýroba)
• účast při výkupu zemědělských výrobků a při opatřování zemědělských potřeb
• péče o zvelebení rostlinné a živočišné výroby
• péče o organizaci práce ke zvýšení produktivity zemědělství
• péče o zvyšování kulturní a sociální úrovně venkova
• péče o ulehčení práce venkovské ženy

Normy konstitutivní:

• zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech
•  nařízení  ministra  zemědělství  č.  75/1949  Sb.,  kterým  se  provádí  zákon  o  jednotných
zemědělských  družstvech
• zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech

Vnitřní struktury:

Podrobnosti  o  působnosti  družstva,  složení  jeho  orgánů  a  jejich  jednání  i  rozhodování
obsahovaly  stanovy  družstva.  Závazným  podkladem  pro  vlastní  stanovy  družstva  byly
stanovy  vzorové.  Družstevníci  řídili  a  spravovali  družstevní  záležitosti  členskou  schůzí,
nejvyšším  orgánem  družstva,  a  jí  volenými  orgány  –  předsedou  a  představenstvem
(výkonné  orgány  družstva),  revizní  komisí  (kontrolní  orgán  družstva),  popřípadě  dalšími
orgány,  pokud  to  vzorové  stanovy  nebo  zvláštní  předpisy  dovolovaly.  Členská  schůze
a představenstvo  mohly  zřizovat  své  pomocné  a  poradní  komise.  Členská  schůze
rozhodovala  zpravidla  jen  o  závažných  otázkách  družstva,  běžnou  činnost  řídilo
představenstvo. Jménem družstva jednal předseda družstva, který byl zároveň předsedou
představenstva.

Zdroje informací:

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kolín, Okresní národní výbor Kolín
(1932) 1945-1990 (1995), manipulace 1945-1950, sign. 521, karton č. 105, manipulace
1951-1954, sign. 175, karton č. 56, manipulace 1955-1958, sign. zem/20, karton č. 10
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kolín, Jednotné zemědělské družstvo
Lošánky 1952-1963, ref. ozn. 1/1//1, ukl. č. ukn 1, ref. ozn. 1/1//2, ukl. č. ukn 2, ref. ozn.
1/1//3, ukl. č. ukn 3, ref. ozn. 1/1//4, ukl. č. ukn 4, ref. ozn. 1/1//5, ukl. č. ukn 5, ref. ozn.
1/1//6, ukl. č. ukn 6, ref. ozn. 2/2/1//4, ukl. č. kar 1, ref. ozn. 3/2//1, ukl. č. kar 3
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Písemnosti  původce  byly  uloženy  v  kanceláři  družstva,  která  se  od  poloviny  50.  let
nacházela v Lošánkách čp. 2. Tento objekt byl mezi těmi, které byly družstvu přiděleny do
užívání podle zákona č. 55/1947 Sb. v září 1952. Spisový plán používán nebyl. Písemnosti
byly ukládány dle obsahu. Podací deníky jsou zachovány pro téměř celé období fungování
původce  a  lze  z  nich  zjistit  rozsah  vyřizované  agendy,  částečně  i  systém  ukládání
písemností  –  např.  založeno „do  dokladů k  placení“,  „do  dokladů k  účtování“,  „do  došlé
korespondence“,  „do  skladních  dokladů“.  Podacím  razítkem  není  označena  žádná
archiválie.
Ze  spisu  o  fondu  plyne,  že  první  prověrka  spisové  agendy  Jednotného  zemědělského
družstva Lošánky vykonaná pracovníkem Okresního archivu v Kolíně Jaroslavem Startlem
proběhla  ve  dnech  7.  a  11.  8.  1962.  Zápis  o  této  prověrce  shrnuje,  že  „správní,  účetní
i hospodářská  agenda  je  velmi  rozsáhlá  a  různorodá“.  Zmíněno  je  evidování
korespondence  v  podacích  protokolech,  k  nimž  patří  „svazky  spisů,  seřazených
chronologicky  v jednotlivých  létech“.  „Spisy  jsou  rozděleny  v  některých  létech  na  spisy
méně důležité, podléhající  skartaci a na spisy, jež podléhají  výběru nebo úschově (podle
směrnic  min.  zeměd.  z  16.  III.  1960  č.  39889/1960  sub  XII  –  JZD).“  Dále  se  uvádí,  že
o „celé  agendě  JZD“  byly  vedeny  zápisy,  „které  obsahují  usnesení  povahy  právní
(založení,  volby),  povahy  finanční,  smluvní  (výkup,  dodávky),  stavební  (stavba  kravína,
2 drůbežáren  aj.)“.  O účetnictví  družstva  se  konstatuje,  že  „je  vedeno  příkladně  podle
platných předpisů a doklady jsou řádně uschovávány“. Závěr zápisu o prověrce obsahuje
doporučení,  aby  vedení  družstva  „v  budoucnosti“  dbalo  „obecných  směrnic“,  které  jsou
k dispozici  v publikaci Miloslava Horky a kolektivu Písemnosti  v jednotném zemědělském
družstvu:  příručka  administrativy  JZD  (vydalo  Státní  zemědělské  nakladatelství  v Praze
v roce  1958).  Bezvýznamné  tiskopisy  a  pomocné  písemnosti  byly  před  uzavřením
prověrky  „vyřazeny  a  budou  družstvem  odevzdány  do  sběru“.

Po  likvidaci  družstva  byla  4.  4.  1963  okresním  archivářem  Zdeňkem  Bisingerem
provedena za přítomnosti  pracovníka zemědělského odboru Okresního národního výboru
v  Kolíně  Josefa  Kolka  odborná  archivní  revize.  Písemnosti  bývalého  družstva  byly
rozděleny  do  dvou  skupin.  První  zahrnovala  dokumenty  „povahy  archivní“,  které  měly
„předepsané trvalé nebo dočasné uschovací lhůty“. Dokumenty navržené ke skartaci byly
sepsány ve zvláštní příloze. Uloženy byly „v šesti pytlích“.
Datum  převozu  vybraných  dokumentů  do  okresního  archivu  není  známo.  Vyřazený
evidenční list JAF založený k archivnímu fondu obsahuje v rubrice „Datum převzetí a číslo
v knize přírůstků“ zápis „neurčeno“.

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Před zahájením pořádacích prací byl archivní fond Jednotné zemědělské družstvo Lošánky
tvořen  12  kartony  a  4  balíky  z  let  1953-1962.  Celková  metráž  činila  1,84  bm.  Datace
archivního fondu byla záhy opravena, protože nejstarší archiválie pochází již z roku 1952
a nejmladší z roku 1963.
Na  archiválie  původce  bylo  nutné  aplikovat  umělé  pořádací  schéma,  které  je  součástí
metodického  pokynu  pro  pořádání  tohoto  typu  archivních  fondů  (viz  níže).
Struktura archivního fondu je tato:
1 Úřední knihy
1/1 Správní knihy
1/2 Evidenční knihy
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2 Spisový materiál
2/1 Registraturní pomůcky
2/2 Spisy
2/2/1 Vedení družstva
2/2/2 Členové a zaměstnanci družstva
2/2/3 Hospodaření družstva
3 Účetní materiál
3/1 Účetní knihy
3/2 Účetní písemnosti aktové povahy
Archivní  fond Jednotné zemědělské družstvo Lošánky je mezerovitý.  Dobře se dochovaly
knihy  se  zápisy  ze  schůzí  výkonných  orgánů  družstva  (s  výjimkou  samotných  počátků
a konce  působení  družstva).  Řada  podacích  protokolů  začíná  14.  6.  1953,  pro  rok  1957
chybějí  čj.  142-552.  Úplná  je  řada  knih  evidence  zvířat,  hlavních  knih,  účetních  deníků.
Většinu  období  působení  družstva  pokrývají  knihy  evidence  pracovních  jednotek,  kniha
osobních  účtů  družstevníků,  kniha  investic.  U  spisů  se  o  rovnoměrném  dochování
archiválií ve všech tematických skupinách hovořit nedá, taktéž účetní spisy vykazují četné
mezery.  Kompletní  je  ovšem  řada  ročních  výkazů  družstva.  Vnitřní  skartací  (úřední
záznam  čj.  SOAA-KO/2566/2017  z  19.  6.  2017)  bylo  vyřazeno  0,89  bm  duplicit
a dokumentů  bez  trvalé  hodnoty.  Do  archivního  fondu  Jednotné  zemědělské  družstvo
Liblice byla přesunuta 1 účetní kniha (hlavní kniha JZD Liblice z roku 1959), do archivního
fondu  Místní  národní  výbor  Lošánky  byl  přesunut  1  balík  (národní  správa  nemovitostí,
pachtovní  smlouvy,  celkově  z  let  1948-1952).

Vzhledem k ukončení činnosti původce se další přírůstky neočekávají.

Budoucí přírůstky:

Archivní  fond  byl  pořádán  podle  Návodu  na  pořádání  a  inventarizaci  archivních  fondů
jednotných zemědělských družstev (čj.  AS/1-2868/98 ze dne 11. 8. 1998). Archivní popis
vychází  ze  Základních  pravidel  pro  zpracování  archiválií.  Druhé,  opravené  a  rozšířené
vydání.  Praha  2015.

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Působení  člověka  (zacházení,  manipulace)  zanechalo  na  některých  archiváliích  stopy
mechanické  degradace  (trhliny,  přelomení),  o  nevhodném  uložení  části  archiválií  svědčí
poškození  rzí,  světlem,  plísněmi.

Pravidla zpracování:

Ve  Státním  oblastním  archivu  v  Praze  –  Státním  okresním  archivu  Kolín  se
komplementární  prameny nacházejí  především v archivním fondu Okresní  národní  výbor
Kolín  (1932)  1945-1990  (1995),  zcela  okrajově  i  v  archivním  fondu  Okresní  zemědělská
správa Kolín (1959) 1963-1988 (1989). Ve Státním oblastním archivu v Praze je k dispozici
spis  rejstříkového  soudu  vedený  k  JZD  Lošánky  –  archivní  fond  Krajský  soud  obchodní
Praha  (1856)  1857-1949,  spisová  značka  Dz  957.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
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IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Archivní  fondy  jednotných  zemědělských  družstev  dokládají  změny  v  zemědělském
podnikání  a  změny  v  celkovém  životě  české  vesnice.  Pozemky  společně  obdělávané
Jednotným  zemědělským  družstvem  Lošánky  ležely  především  v  katastrálním  území
Lošánky,  v  menší  míře  též  v  sousedních  katastrálních  územích  (Lošany,  Polní  Voděrady,
Kořenice,  Chotouchov,  Kbel  u  Ratboře).  Co  se  řešilo  na  členských  schůzích
a v představenstvu družstva lze dohledat v příslušných správních knihách. Revizní komise
jako  dohlédací  orgán  družstva  kontrolovala  veškerou  výrobní,  hospodářskou  a  finanční
činnost  družstva.  „Komise  zjišťuje,  že  na  její  protokoly  není  brán  vůbec  zřetel
a představenstvo je vůbec nebéře v úvahu“ – i  to je možné číst v knize zápisů ze schůzí
revizní  komise  družstva.  Sociální  komise  ve  své  zápisové  knize  uvedla  pouze  jména
svých členů a informaci, že tito byli poučeni o svých právech a povinnostech. Pro období
1957-1958  jsou  k  dispozici  zápisy  ze  schůzí  střediskové  rady,  kde  se  scházeli  k  jednání
zástupce JZD Lošánky, JZD Štítary, JZD Polní Voděrady, JZD Chotouchov, JZD Kořenice, JZD
Zibohlavy a zástupce okresního národního výboru. Evidenční knihy jsou v archivním fondu
zastoupeny knihami evidence zvířat.
Množství vyřizované agendy je rekonstruovatelné z podacích protokolů. Z druhé poloviny
50. let se zachovaly výroční zprávy, které shrnují výsledky hospodaření družstva. Nejstarší
stanovy  družstva,  které  archivní  fond  nabízí,  jsou  z  roku  1957.  Agenda  podnikového
rejstříku se vyznačuje kusostí. V zápisech o převzetí živého a mrtvého inventáře největší
část  archiválií  tvoří  zápisy  o  převzetí  dobytka  sepsané  s  družstevníky  v  lednu  a  únoru
1953. O vnitrodružstevní krizi v roce 1954 vypovídají zápisy o vyúčtování s vystupujícími
členy.  Z  prověrek  uskutečněných  v  družstvu  jsou  zachovány  závěry  pouze  dvou  –  víme
tak, že v březnu 1955 byla v družstvu zkoumána pokladní kázeň, prověrka z dubna 1959
se zaměřila na chov skotu, prasat a drůbeže. Archivní fond obsahuje archiválie k členské
základně  družstva.  Na  počest  III.  celostátního  sjezdu  JZD  se  družstvo  v  únoru  1957
zapojilo  do  socialistického  soutěžení.  V  květnu  1960  a  červnu  1962  úvěrový  inspektor
Státní  banky  československé,  pobočky  Kolín  vypracoval  rozbory  hospodaření  družstva,
které ilustrují průměrné výkony družstva. K  hospodářsko-technickým úpravám pozemků,
melioracím, evidenci půdy se mnoho nedochovalo. Lepší je situace u investiční výstavby.
Družstvo  také  požádalo  o  zřízení  vlastní  honitby,  čemuž  v  červnu  1955  Okresní  národní
výbor  v  Kolíně  vyhověl.  Družstvo  tuto  honitbu  propachtovalo  Lidové  myslivecké
společnosti  Kbel,  od  ledna  1961  byla  nájemcem  honitby  Lidová  myslivecká  společnost
Lošany.
Největší  položkou  v  účetním  materiálu  jsou  hlavní  knihy  a  účetní  deníky.  Kniha  investic
sumarizuje  investice  do  staveb  a  investice  do  strojů  a  dopravních  prostředků.  Knihy
evidence pracovních jednotek dokumentují odměňování práce v JZD. Kniha osobních účtů
uzavírá soubor účetních knih. Velký důraz byl kladen na plánování. V roce 1955 vyhotovilo
družstvo  tříletý  plán  svého  rozvoje,  který  se  dochoval,  studovat  lze  i  celoroční  výrobně
finanční plány. V účetních spisech nechybí konečná rozvaha likvidovaného JZD, z ročních
rozpočtů archivní fond uchovává rozpočet pro rok 1954 a pro rok 1958. V prosinci 1958 se
usnesla  vláda  na  provedení  generální  inventarizace  v  jednotných  zemědělských
družstvech.  Tato  inventarizace  měla  být  předpokladem  ke  zdárné  aplikaci  nového
systému plánování,  nových jednotných výkupních cen a podmínkou k  zajištění  rozšířené
reprodukce základních prostředků družstev. Příslušné inventurní seznamy a soupisy tedy
ukazují  hospodářskou  sílu  JZD  Lošánky.  JZD  byla  také  povinna  vyhotovovat  nejrůznější
výkazy.  K  těm  nejdůležitějším  patřily  roční  výkazy.  Obsahují  roční  rozvahu  družstva,
peněžní  důchody  a  jejich  rozdělení,  přehled  o  činnosti  družstva.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Štrobl Karel Ph.D.

Datum popisu: 2020
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Seznam použitých zkratek 
 
 

bm  běžný metr 

č.  číslo 

čj.  číslo jednací 

čp.  číslo popisné 

EJ  evidenční jednotka 

fas  fascikl 

JAF  jednotný archivní fond 

JZD  jednotné zemědělské družstvo 

kar  karton 

MNV  místní národní výbor 

NAD  národní archivní dědictví 

poř. č. pořadové číslo 

ppr  podací protokol 

ref. ozn. referenční označení 

Sb.  Sbírka zákonů 

sign.  signatura 

ukl. č.  ukládací číslo 

ukn  úřední kniha 

 

 

 

 

 

 



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221204010/1176 1

Jednotné zemědělské družstvo Lošánky
čeština
počet ej: kar 3, ppr 4, ukn 40

1 2

ÚŘEDNÍ KNIHY

1/1 3

Správní knihy

1/1//1 ukn 14

Kniha zápisů z členských schůzí 1952-1956

1/1//2 ukn 25

Kniha zápisů z členských schůzí 1956-1959

1/1//3 ukn 36

Kniha zápisů z členských schůzí 1959-1962

1/1//4 ukn 47

Kniha zápisů ze schůzí představenstva 1953-1956
fyz. stav: poškozená – trhliny

1/1//5 ukn 58

Kniha zápisů ze schůzí představenstva 1956-1958

1/1//6 ukn 69

Kniha zápisů ze schůzí představenstva 1958-1961

1/1//7 ukn 710

Kniha zápisů ze schůzí revizní komise 1956-1958

1/1//8 ukn 811

Kniha zápisů ze schůzí komise sociálního
zabezpečení (obsahuje pouze zápis z ustavující
schůze komise)

1962
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/1//9 ukn 912

Kniha zápisů ze schůzí střediskové rady (obsahuje
zápisy z 26. 6. 1957-25. 9. 1957, 10. 9. 1958-24. 9.
1958)

1957-1958

1/1//10 ukn 1013

Kniha zápisů ze schůzí střediskové rady (obsahuje
zápisy z 6. 11. 1957-20. 8. 1958)

1957-1958

1/2 14

Evidenční knihy

1/2//1 ukn 1115

Kniha evidence zvířat 1952-1956
fyz. stav: poškozená – trhliny

1/2//2 ukn 1216

Kniha evidence zvířat 1955-1956
fyz. stav: poškozená – trhliny

1/2//3 ukn 1317

Kniha evidence zvířat 1957-1961
fyz. stav: poškozená – trhliny

1/2//4 ukn 1418

Kniha evidence zvířat 1962
fyz. stav: poškozená – trhliny

2 19

SPISOVÝ MATERIÁL

2/1 20

Registraturní pomůcky

2/1//1 ppr 121

Podací protokol 1953-1955
fyz. stav: poškozen – trhliny
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/1//2 ppr 222

Podací protokol 1955-1957
fyz. stav: poškozen – trhliny

2/1//3 ppr 323

Podací protokol 1957-1959
fyz. stav: poškozen – trhliny

2/1//4 ppr 424

Podací protokol 1960-1963
fyz. stav: poškozen – trhliny

2/2 25

Spisy

2/2/1 26

Vedení družstva

2/2/1//1 kar 127

Podklady pro jednání výroční členské schůze
(výroční zprávy, chybí za rok 1958)

1956-1960

2/2/1//2 kar 128

Stanovy 1957-1961
fyz. stav: poškozeno – trhliny, přelomení

2/2/1//3 kar 129

Převod jednotných zemědělských družstev do
státního socialistického sektoru: všeobecně

1962

fyz. stav: poškozeno – trhliny

2/2/1//4 kar 130

Výpisy z podnikového rejstříku, podklady pro zápis
do podnikového rejstříku

1957-1963

2/2/1//5 kar 131

Zápisy o převzetí živého a mrtvého inventáře 1952-1960
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/2/1//6 kar 132

Zápisy o vyúčtování s vystupujícími členy 1953-1958

2/2/1//7 kar 133

Prověrky v družstvu (zprávy o výsledcích) 1955-1959
fyz. stav: poškozeno – trhliny

2/2/2 34

Členové a zaměstnanci družstva

2/2/2//1 kar 135

Evidence členů družstva 1955-1963
přístup a práva: obsahuje osobní údaje

2/2/2//2 kar 136

Socialistické soutěžení: závazek na počest
III. celostátního sjezdu JZD

1957

2/2/3 37

Hospodaření družstva

2/2/3//1 kar 238

Rozbory hospodaření družstva 1960-1962

2/2/3//2 kar 239

Evidence o půdě 1955-1959

2/2/3//3 kar 240

Hospodářsko-technické úpravy pozemků 1952-1960

2/2/3//4 kar 241

Meliorace luk a polí u Pekelského potoka 1959

2/2/3//5 kar 242

Rostlinná výroba 1953-1961

15



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/2/3//6 kar 243

Návrh veterinárních opatření proti tuberkulóze skotu 1959

2/2/3//7 kar 244

Investiční výstavba (drůbežárna, kravín, vepřín,
silážní jámy, obsahuje technické výkresy)

1952-1960

fyz. stav: poškozeno – trhliny, rez, světlo

2/2/3//8 kar 245

Družstevní honitba (zřízení, pronájem) 1955-1962

3 46

ÚČETNÍ MATERIÁL

3/1 47

Účetní knihy

3/1//1 ukn 1548

Hlavní kniha 1952-1953
fyz. stav: poškozená – trhliny, plíseň

3/1//2 ukn 1649

Hlavní kniha 1954
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//3 ukn 1750

Hlavní kniha 1955
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//4 ukn 1851

Hlavní kniha 1956
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//5 ukn 1952

Hlavní kniha 1957
fyz. stav: poškozená – trhliny
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/1//6 ukn 2053

Hlavní kniha 1958
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//7 ukn 2154

Hlavní kniha 1959

3/1//8 fas 155

Hlavní kniha 1960
volné listy

3/1//9 fas 256

Hlavní kniha 1961
volné listy

3/1//10 fas 357

Hlavní kniha 1962
volné listy
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//11 fas 458

Hlavní kniha 1963
volné listy

3/1//12 ukn 2259

Účetní deník 1952-1954
fyz. stav: poškozen – trhliny, přelomení

3/1//13 ukn 2360

Účetní deník 1954-1955
fyz. stav: poškozen – trhliny

3/1//14 ukn 2461

Účetní deník 1956-1957
fyz. stav: poškozen – trhliny
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/1//15 ukn 2562

Účetní deník 1957-1958
fyz. stav: poškozen – trhliny, přelomení

3/1//16 ukn 2663

Účetní deník 1958-1959

3/1//17 fas 564

Účetní deník 1960
volné listy
fyz. stav: poškozen – trhliny, přelomení

3/1//18 fas 665

Účetní deník 1961
volné listy

3/1//19 fas 766

Účetní deník 1962
volné listy
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//20 fas 867

Účetní deník 1963
volné listy

3/1//21 ukn 2768

Kniha investic 1952-1959
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/1//22 ukn 2869

Kniha evidence pracovních jednotek 1953

3/1//23 ukn 2970

Kniha evidence pracovních jednotek 1954-1955
fyz. stav: poškozená – trhliny
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/1//24 ukn 3071

Kniha evidence pracovních jednotek 1956-1957

3/1//25 ukn 3172

Kniha evidence pracovních jednotek 1958-1959

3/1//26 ukn 3273

Kniha osobních účtů členů družstva 1953-1959
fyz. stav: poškozená – trhliny

3/2 74

Účetní písemnosti aktové povahy

3/2//1 kar 375

Roční výkazy družstva 1952-1962
fyz. stav: poškozeno – trhliny, rez

3/2//2 kar 376

Celoroční výrobně finanční plány (chybí za rok 1956) 1953-1961
fyz. stav: poškozeno – trhliny, rez

3/2//3 kar 377

Celoroční rozpočty družstva 1954-1958
fyz. stav: poškozeno – trhliny

3/2//4 kar 378

Tříletý plán rozvoje družstva pro období 1955-1957 1955
fyz. stav: poškozeno – rez

3/2//5 kar 379

Generální inventarizace 1959-1960
fyz. stav: poškozeno – trhliny

3/2//6 kar 380

Konečná rozvaha likvidovaného družstva 1963
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Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Lošánky

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1952-1963

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 3, ppr 4, ukn

40

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 80

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,91 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 30. listopadu 2020

Zpracovatel archivního souboru: Mgr. Karel Štrobl, Ph.D.

Archivní pomůcku sestavil: Mgr. Karel Štrobl, Ph.D.

Počet stran archivní pomůcky: 20

Archivní pomůcku schválil: PhDr. Lenka Neřoldová, vedoucí oddělení, pod čj. SOAA-

KO/5016/2020/4
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