
Zápis č. 12 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 16. října 2018 
ve Státním okresním archivu Most 

Přítomni: Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Myšička, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek 

Omluveni: Ďurčanský, Kravar, Plucarová, Ryantová 

1) Výbor prodiskutoval další možnosti úprav webových stránek včetně začlenění webové 

stránky konference, její struktury a funkčností. 

2) Kol. Valůšek shrnul nejaktuálnější informace o přípravě 18. celostátní archivní konference 

v Plzni. Koncept akce bude navazovat na libereckou konferenci, v současné době probíhá 

příprava pozvánky a přihlášky na konferenci, jednání o záštitách a výše zmíněná příprava 

webu. 

3) Kol. Sejk podal zprávu o přípravě sborníku z liberecké konference. Vysázené texty byly 

rozeslány autorům k definitivním korekturám, v první polovině listopadu by měl být 

sborník připraven do tisku. 

4) Kol. Sejk informoval o aktuálně proběhlé exkurzi. Program byl splněn beze zbytku, 

exkurze se zúčastnilo celkem 40 osob, z toho 27 členů ČAS. Výbor důrazně vyzval 

jednatele, aby napříště bylo přihlašování na exkurzi transparentně zveřejněno 

s dostatečným předstihem na webové stránce cesarch.cz a zároveň byla pozvánka 

zaslána všem členům ČAS. 

5) Zahraniční styky 

• Kol. Halla zastupoval ČAS na 88. německém Archivtagu v Rostocku, který se konal 

ve dnech 25. – 28. září. Akce se zúčastnilo více než 700 kolegyň a kolegů, 

ústředním tématem byly archivy a jejich vztah k demokracii (Verlässlich, richtig, 

echt – Demokratiebraucht Archive!), dílčími tématy pak aktuální otázky 

moderního archivnictví (elektronické úřadování, nakládání s utajovanými 

informacemi). Kol. Halla v mezinárodní sekci představil novou koncepci českého 

archivnictví. Kromě tradičního veletrhu Archivistica, kterého se zúčastnilo více 

než 40 firem, bylo součástí konference i zavedení moderních technologií, jako je 

online konferenční blog, přístupný i pro moderátory sekcí. Více informací na 

https://www.archivtag.de/. 

• Plánovaný sasko-česko-polský seminář byl přesunut až na rok 2019 (konkrétní 

termín 9. – 10. 10. 2019). Akce se uskuteční v polském Boleslawci, ČAS se bude 

podílet na nákladech na tlumočení. Počítá se s účastí celkem 30/40 osob, téma 

bude řešeno do konce roku 2018. 

6) Kol. Valůšek informoval o krátké schůzce s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou ve 

věci znovuobnovení činnosti VAR. Pan náměstek počítá se svoláním VAR, který by se měl 

zabývat vládou schválenou koncepcí českého archivnictví a jejím naplňováním. Kol. 

Valůšek se s panem náměstkem dohodl na setkání, na němž záležitost podrobněji 



projednají. 

7) Kol. Valůšek se za ČAS zúčastnil slavnostního setkání s doc. Vladimírem Vašků na 

Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Setkání u příležitosti jeho 85. narozenin 

spoluorganizovala Brněnská studentská sekce ČAS a celá akce splnila účel. 

8) Kol. Valůšek informoval, že proběhne předání medailí za zásluhy o české archivnictví. ČAS 

podal návrh dle usnesení výboru. 

9) Jednatel ČAS osloví Pražskou studentskou sekci se žádostí o aktuální informace ohledně 

adopce hrobu Josefa Matouška. 

10) ČAS na rok 2019 požádala RVS o dvě dotace, a to ve shodné výši 30 000,-Kč na Ročenku 

ČAS v roce 2018 a na pronájem prostor pro archivní konferenci v Plzni. 

11) Výbor schvaluje refundaci nákladů na pohonné hmoty jednateli za transport visegrádské 

výstavy do Varšavy, a to ve výši 2 270,-Kč. 
12) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 14. listopadu v 10,00 ve Státním oblastním archivu 

v Praze. 

Zapsal dne 16.10.2018 Michal Sejk. 


