
Zápis č. 16 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 28. února 2019 
ve Státním oblastním archivu v Praze 

Přítomni: Ansorgová (předsedkyně PSS ČAS), Hajzlerová, Halla, Hanousek (místopředseda PSS ČAS), 
Jakubec, Kravar, Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek 

Omluveni: Ďurčanský, Járová, Ryantová 

1) Jednání s Pražskou studentskou sekcí, jejíž zástupci byli přítomni na schůzi výboru: 

• Na základě předchozích jednání byla připravena darovací smlouva, kterou získá 

ČAS částku 35 000,- Kč na adopci hrobu Josefa Matouška a kamenické práce při 

jeho renovaci. O schválení této darovací smlouvy proběhla rozprava a poté bylo 

hlasováno. 

Hlasování: 10/0/0  

Další jednání ohledně celé akce povede PSS ČAS samostatně na základě plné 

moci, finanční transakce bude provádět ČAS. 

• PSS stejně jako dalším sekcím a pobočkám ČAS, které o to požádají, bude znovu 

zřízen email a podstrání na doméně cesarch.cz. Termín realizace je v nejbližší 

možné době, nejdříve však po spuštění a otestování provozu konferenčního 

webu. 

• Kol. Valůšek s povděkem kvitoval dobrou spolupráci s PSS jak v záležitostech 

aktuálních, tak ve věci pravidelného a včasného zasílání zápisů z členských a 

výborových schůzí sekce. 

2) Kol. Valůšek shrnul aktuální situaci přípravy konference v Plzni: 

• Přihlašování bylo již uzavřeno, probíhá zpracování přihlášek. Kapacita sálů byla 

naplněna, není proto možné dodatečné přihlašování. Řádná přihláška je také 

jediným způsobem, jak se konference zúčastnit a striktně je zapovězena účast 

nepřihlášeným účastníkům, byť na část jednání (jeden den, jedna sekce). 

Z kapacitních důvodů je toto nutno respektovat bez výjimky. 

• Celkem je aktuálně reálný počet účastníků konference 480 osob. 

• Financování konference je zajištěno jako vždy z konferenčního poplatku a 

sponzorských darů, a to prostřednictvím obou organizačních subjektů (ČAS a ČIS). 

Aktuální rozpočet je koncipován jako přebytkový (příjmy cca 900 000,- Kč, výdaje 

750 000,- Kč). 

• S hotelem bude definitivní dohoda uzavřena v následujícím týdnu po kontrole 

všech parametrů. 

• Podle vyhodnocených přihlášek byly sekce rozděleny do sálů s patřičnou 

kapacitou, novinkou letošního ročníku bude online streamování jedné sekce a 

záznam sekcí ostatních vyjma archivně-historické (Výroba nápojů v průmyslovém 

opojení). 



• Konferenční web bude spuštěn po vyřešení všech organizačních nejasností, 

reálně v první polovině března. 

3) Kol. Sejk popsal stav přípravy Ročenky ČAS v roce 2018, která již směřuje do závěrečné 

fáze předtiskové přípravy. 

4) Kol. Halla informoval o změnách a naplňování webu ČAS. Práce na hlavním webu v tuto 

chvíli musely ustoupit přípravě konferenčního webu, který je absolutní prioritou. Zároveň 

konstatoval, že naplňování webu v oblasti novinek běží bezproblémově a dle představ. 

Webové stránky MDA budou řešeny dle možností, nepředpokládáme ale, že budou 

v nové podobě funkční pro letošní ročník MDA. 

5) Výbor projednal přípravu blížící se valné hromady, která se uskuteční dne 28. března od 

10 hodin v kinosále Národního archivu. 

• Byl schválen program, pozvánka bude odeslána ještě v tento den. 

• Výbor prodiskutoval vyúčtování a rozpočet, předložené pokladníkem kol. 

Myšičkou. 

• Výbor schvaluje odměnu pro kolegyni Zuzanu Hendrychovou ve výši 500,- Kč za 

kus za zhotovení diplomů pro čestné členy. 

• Na valné hromadě bude připraveno občerstvení pro její účastníky, a to 

v dostatečném předstihu před jejím začátkem. 

• Kromě distribuce Ročenky ČAS v roce 2018 a sborníku z liberecké konference 

bude na valné hromadě nutno vyplnit souhlas se zpracováním osobních údaje 

pro potřeby členské evidence. 

6) Kol. Sejk oznámil výboru, že požadované navýšení dotace Rady vědeckých společností na 

pronájem sálu na plzeňské konferenci není možné a je tedy nutno v rozpočtu kalkulovat 

s částkou 30 000,-Kč. 

7) Kol. Jakubec pozval přítomné na nejbližší akce Ještědské pobočky: 19. března proběhne 

v SOkA Liberec valná hromada, 21. března v SOkA Semily tradiční zimní seminář, 

tentokrát s tématem o určování historických fotografických technik a ochrana 

fotografických archiválií. Na 27. dubna je připravena společná exkurze Ještědské pobočky 

a Pekařovy společnosti Českého ráje do tří muzeí ve Velkých Hamrech a Albrechticích. 

8) Kol. Svoboda podal zprávu o proběhlém archivním plesu v Brně a pozval přítomné na 

valnou hromadu Brněnské pobočky, která proběhne dne 14. března v Archivu VUT 

v Brně. 
9) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 28. března v 13,00 ve Státním oblastním archivu 

v Praze. 

Zapsal dne 28. 2. 2019 Michal Sejk. 


