
Zápis č. 14 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 10. prosince 2018 
ve Státním oblastním archivu v Praze 

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Kravar, Sejk, Severa, 
Svoboda, Valůšek 

Omluveni: Ďurčanský, Myšička, Plucarová, Ryantová 

1) Kol. Valůšek informoval výbor o vyhlášení studentské soutěže ČAS O cenu Sáši Duškové, 

které proběhlo dne 6. prosince 2018 v prostorách 1. oddělení Národního archivu. 

Členové výboru dostali k dispozici zápis o jednání odborné komise. Výbor pověřuje 

jednatele vyplacením odměn studentům za umístění v soutěži.  

2) Kol. Valůšek shrnul nově dojednané záležitosti týkající se zajištění celostátní archivní 

konference v Plzni. Přípravný výbor se zaměřil zejména na získání partnerů a sponzorů 

konference (Pilsner Urquell, Božkov, Bohemia Sekt). V současné době probíhá finalizace 

pozvánky a přihlášky na konferenci, které budou k dispozici kolem poloviny ledna 2019. 

3) Kol. Sejk informoval o postupu prací ohledně tisku sborníku z liberecké konference. Po 

drobných technických problémech byla publikace zkompletována, po přípravě obálky 

bude zaslána do tiskárny. Distribuce proběhne v lednu 2019. 

4) Výbor projednal definitivní přípravu nových webových stránek: 

• Kol. Halla informoval o předání všech přístupových kódů od firmy RokIT, o jejím 

zcela korektním jednání a také o skutečnosti, že firma upustila od finančních 

požadavků na údržbu, které byly dané smlouvou. 

• Jednotliví členové výboru budou nadále garanty konkrétních sekcí webu; 

rozdělení proběhlo na základě preferencí a diskuse. 

• Jedinou oficiální kontaktní adresou pro vkládání informací na web bude emailová 

adresa cesarch@cesarch.cz. Počátkem roku 2019 bude v tomto smyslu rozeslán 

email všem archivům. 

5) Na základě výzvy členům výboru, aby členové nominovali odborníky do jednotlivých 

pracovních skupin pro přípravu nového archivního zákona, výbor ČAS nominuje Davida 

Valůška (8. Nahlížení, využívání, zpřístupňování archiválií, jejich zveřejňování včetně 

dálkového přístupu, vystavování archiválií), Irenu Hajzlerovou (3. Předarchivní péče, 

výběr archiválií, kontrola výkonu spisové služby) a Jitku Janečkovou (5. Příjem archiválií, 

ukládání archiválií). 

6) Kol. Sejk informoval výbor o možnostech přijetí finančního daru pro adopci hrobu Josefa 

Matouška. Darovací daň je součástí daně z příjmů, od které je ČAS jako spolek 

osvobozena. Kol. Sejk připraví darovací smlouvu a převod finančních prostředků se bude 

realizovat ještě v letošním roce. 

7) Kol. Valůšek shrnul výsledky své schůzky s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou. 

Pan náměstek přijal žádost o záštitu nad konferencí, na níž zároveň přislíbil účast 



v úvodním diskusním panelu. Dalším projednávaným tématem bylo svolání Vědecké 

archivní rady, které se bude realizovat v prvních měsících nového roku. 

8) Kol. Valůšek seznámil výbor se zápisem č. 6 ze schůze výboru Pražské studentské sekce. 

9) Kol. Sejk informoval o přípravě Ročenky ČAS v roce 2018. Ještě před vánočními svátky 

bude připraven základní obsah a rozeslán informační email. Uzávěrka odevzdávání 

příspěvků je 20. ledna 2019, ohlášení plánovaného příspěvku ideálně do konce roku 

2018. 
10) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 30. ledna 2019 v 10,30 ve Státním oblastním 

archivu v Praze. 

Zapsal dne 10. 12.2018 Michal Sejk. 


