Zápis č. 13
z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 14. listopadu2018
ve Státním oblastním archivu v Praze
Přítomni: Červená (předsedkyně BP ČAS), Doležal (předseda revizní komise), Halla, Jakubec,
Járová,Kravar, Myšička, Plucarová, Ryantová, Sejk, Severa, Smitka (host), Svoboda, Valůšek
Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová
1) Výbor prodiskutoval další možnosti úprav webových stránek včetně začlenění webové
stránky konference, její struktury a funkčností. Hlavní struktura již nebude procházet
zásadními změnami. Kol. Halla, který vedl přípravu nového webu i diskusi na všech
předchozích schůzí výboru, poděkoval kol. Smitkovi za cenné připomínky, jakož i za
dlouholetou a kvalitní správu webových stránek. Nový web bude spuštěn od 1. ledna
2019.
2) Výbor ČAS jednomyslně odhlasoval výpověď smlouvy s firmou RokIT partner a zároveň
pověřil kol. Valůška provedením výpovědi.
Hlasování: 11/0/0
3) Kol. Valůšek shrnul aktuální informace o přípravě 18. celostátní archivní konference
v Plzni. Přípravný výbor se sešel již v Plzni a nechal aktualizovat cenovou nabídku
v konferenčním hotelu. Kromě toho byli osloveni klíčoví sponzoři. Program konference je
již téměř připraven, je třeba obsadit ještě několik sekcí. Pozvánka na konferenci bude
připravena v průběhu prosince 2018. Akci již podpořil svou záštitou hejtman Plzeňského
kraje, o dalších záštitách bude nadále jednáno.
4) Kol. Sejk podal zprávu o přípravě sborníku z liberecké konference. Autorské korektury
jsou hotové, redakční kolektiv děkuje za včasnou a bezproblémovou reakci všem
autorům.
5) Kol. Valůšek představil výboru složení pracovních skupin pro přípravu nového archivního
zákona a zároveň vyzval členy výboru, aby případně doplnili další odborníky do
jednotlivých pracovních skupin.
6) Kol. Valůšek informoval o udělení medailí Za zásluhy o české archivnictví, které byly
předány v rámci konference Československá a česká státnost v archivních pramenech.
Oceněných bylo tentokrát 18 (http://cesarch.cz/blog/2018/10/31/ministerstvo-vnitraocenilo-18-odborniku-medaili-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi/). Byť byla ČAS jedním
z navrhovatelů nominace, nebyl její zástupce oficiálně pozván na tento slavnostní akt.
7) Kol. Ryantová podala zprávu o studentské soutěži ČAS O cenu Sáši Duškové. Bylo
přihlášeno celkem 15 prací, komise rozhodne o výsledku dne 16. 11. Vyhlášení pak
proběhne 6. prosince od 13 hodin v budově Národního archivu na třídě Milady Horákové
v Praze.
8) Kol. Valůšek informoval členy výboru, že ve věci adopce hrobu Josefa Matouška je třeba
vyčkat vyjádření účetního, případně jiné kompetentní osoby s ohledem na správné

9)
10)

11)
12)

vyřešení vyúčtování finančního daru.
Kol. Sejk podal zprávu o vyúčtování exkurze ČAS. Výdaje byly v souhrnné výši 79 025,-Kč,
příjmy ve výši 77 261,-Kč. Celkem byla tedy exkurze ztrátová ve výši 1 764,-Kč.
Kol. Sejk předložil výboru kladné usnesení Městského soudu v Praze o změně členů
výboru ČAS ve veřejném rejstříku. Tato změna byla schválena na valné hromadě a po
trojím zamítnutí byl konečně zápis realizován.
Kol. Valůšek předložil výboru zápisy ze schůzí Hradecké studentské sekce (schůze výboru
č. 4 a 5) a Pražské studentské sekce (5. schůze výboru a 10. členská schůze).
Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 10. prosince v 10,30 ve Státním oblastním archivu
v Praze.

Zapsal dne 14. 11.2018 Michal Sejk.

