
Zápis č. 15 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 30. ledna 2019 
ve Státním oblastním archivu v Praze 

Přítomni: Blažek (Archiv města Brna), Červená (předsedkyně BP ČAS), Doležal (předseda revizní 
komise), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Járová, Kravar, Myšička, Plucarová, Ryantová, Sejk, Severa, 
Svoboda, Valůšek 

Omluveni: Jakubec 

1) Kol. Valůšek shrnul aktuální stav příprav celostátní archivní konference v Plzni. Bylo 

spuštěno přihlašování na akci, výhradně prostřednictvím webového formuláře (aktuálně 

přihlášeno 160 osob, maximální počet byl stanoven na 450 s ohledem na kapacitu 

jednacích sálů). Rozpočet akce je mírně přebytkový, ovšem ne všechny jeho položky jsou 

definitivně potvrzené. Se žádostí o sponzorské dary byly osloveny jak plzeňské firmy 

zejména z oblasti nápojového průmyslu, tak tradiční i potenciálně noví sponzoři. 

Konferenční poplatek byl tentokrát stanoven ve výši 1 500,- Kč, poprvé zvýhodněný na 

1 400,- Kč pro členy ČAS a ČIS. Záštitu konferenci udělilináměstek ministra vnitra Petr 

Mlsna, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a 

děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa. Doprovodný 

program je velice pestrý, počet účastníků je na konkrétní akce omezen, navíc je jeho 

součástí volný vstup do vybraných městských a krajských kulturních institucí. V rámci 

podpory města Plzně budou moci všichni účastníci po dobu konání konference zdarma 

využívat plzeňskou hromadnou dopravu. Bližší informace jsou součástí přihlášky a 

pozvánky na akci a také v samostatné záložce na webu ČAS.  

2) Kol. Sejk informoval o zpoždění expedice sborníku z liberecké konference (cca o tři 

týdny). 

3) Ročenka ČAS v roce 2018 je v přípravě, probíhají redakční práce na dodaných příspěvcích. 

Termín odevzdání zbývajících článků je stanoven na konec ledna. Přípravou ročenky byl 

pověřen kol. Sejk, který dle potřeby osloví další členy redakční rady. Financování je 

zajištěno jednak vlastními prostředky, jednak z dotace Rady vědeckých společností. 

Rozsah bude maximálně stejný jako v minulém roce, výbor projednal i některé konkrétní 

rubriky a jejich náplň. S ohledem na platnou legislativu nebude od tohoto ročníku dále 

v ročence zařazována rubrika Narozeni v roce. 

4) Kol. Halla zrekapituloval stav revize a naplňování nových položek webu. Aktuálně se 

práce zaměřily zejména na web konference, v co nejkratší době je nutno dle přidělených 

kompetencí upravit i ostatní položky. Doména www.denarchivu.cz prozatím integrována 

nebude, bude nutné řešit problém komplexně spolu s weby regionálních poboček. Byly 

vzneseny i některé další požadavky na drobné změny webu. Jednatel prověří funkčnost 

emailových adres s doménou cesarch.cz. 

Výbor ČAS jednomyslně schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 24 000,- Kč pro Alenu 

Hejtmanovou za tvorbu a úpravy webu. 



Hlasování: 12/0/0 

Výbor ČAS jednomyslně schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 8 000,- Kč pro Pavlínu 

Pejlovou za přípravu a implementaci nové grafiky webu. 

Hlasování: 12/0/0 

Výbor pověřuje jednatele a pokladníka vyřešením všech formálních náležitostí výplaty 

těchto odměn. 

5) Kol. Valůšek informoval o jednání s ředitelem OASSS dr. Úlovcem ohledně začlenění 

kandidátů ČAS do skupin pro přípravu nového archivního zákona. Dle posledního zápisu 

ČAS navrhuje tři své kandidáty, jednání s kolegy budou i nadále pokračovat. Kandidáty 

musí akceptovat vedoucí jednotlivých skupin. 

6) Valná hromada ČAS se uskuteční 28. března 2019 od 10,00 hodin tradičně v kinosále 

Národního archivu. Výbor projednal návrh na udělení čestného členství v ČAS, valné 

hromadě budou doporučeni tři kandidáti. 

7) Výbor projednal změnu statutu studentské soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové. Kol. 

Sejk nejprve sdělil, že všichni ocenění v minulém ročníku soutěže obdrželi své odměny. 

V rozsáhlé diskusi o minulosti i budoucnosti soutěže vykrystalizovaly dvě zásadní otázky, 

o kterých bylo posléze hlasováno: 

• Studentská soutěž bude vyhlašována jednou za dva roky (v roce bez konference, 

aktuálně tedy v roce 2020), vyhodnocení proběhne na archivní konferenci, kam 

budou pozváni všichni účastníci soutěže jako hosté ČAS. Do soutěže budou 

nadále přijímány pouze práce věnované archivnictví, nikoli práce věnované PVH a 

dějinám správy. Finanční odměna bude výrazně vyšší se snahou zachovat 

podporu společnosti Bach systems. Veškeré další technické otázky budou řešeny 

v průběhu přípravy nového statutu soutěže. 

Hlasování: 11/0/1 

• Soutěž bude nadále vyhlašována pod stejným názvem – Studentská soutěž ČAS O 

cenu univ. prof. Sáši Duškové, DrSc. 

Hlasování: 11/1/0 

8) Vzhledem k nutnosti napření sil do přípravy archivní konference bylo odloženo řešení 

darovací smlouvy a adopce hrobu Josefa Matouška. Kol. Sejk v nejbližším možném 

termínu celou záležitost bude řešit. 

9) Rada vědeckých společností: 

• Obě dotace za rok 2018 v souhrnné výši 60 000,- Kč na ročenku a sborník 

z Liberce byly vyúčtovány v řádném termínu a k vyúčtování nebyly vzneseny 

námitky. 

• Dotace na rok 2019 podléhají novému systému schvalování, jehož první fáze 

proběhla v říjnu 2018. Definitivní žádosti je třeba podat do konce února 2019. 

Kol. Sejk prověří, zda je možné výši požadovaných finančních prostředků 

v definitivní žádosti změnit, a podle situace připraví žádosti na 30 000,- Kč 

(Ročenka ČAS v roce 2018) a 30 000 resp. 50 000,- Kč (Pronájem sálu na 

konferenci v Plzni). Výše druhé částky bude stanovena podle zjištěných 

skutečností. 



10) Kol. Červená informovala výbor o činnosti Brněnské pobočky ČAS a pozvala přítomné na 

archivní ples, který se uskuteční 23. 2. V kulturním domě Semilasso v Brně. Valná 

hromada pobočky se uskuteční 14. 3. v Archivu VUT. 

11) Kol. Sejk předložil výboru zápisy z výborových schůzí Pražské studentské sekce (zápisy č. 7 

a 8). 
12) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 28. února v 11,00 ve Státním oblastním archivu 

v Praze. 

Zapsal dne 30. 1. 2019 Michal Sejk. 


