
Zápis č. 20 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 3. prosince 2019 
ve Státním oblastním archivu v Praze 

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Járová, Lachman (předseda 
Odborné skupiny pro specializované archivy), Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Svoboda 

Omluveni: Jakubec, Kravar, Ryantová, Valůšek 

1) Příprava tištěného výstupu z plzeňské konference probíhá dle předem schváleného 

postupu, celkem je odevzdáno 10 příspěvků, publikace bude recenzovaná dvěma 

nezávislými recenzenty. Redakční práce by měly být hotové do příští schůze. Kol. Sejk 

připraví cenovou nabídku na tisk publikace, aby byla publikace k dispozici do valné 

hromady. Na projekt bylo požádáno o dotaci Rady vědeckých společností ve výši 30 000,-

Kč. 

2) Obě dotace RVS na rok 2019 v celkové výši 60 000,-Kč (předtisková příprava a tisk 

Ročenky ČAS v roce 2018 a pronájem sálu na archivní konferenci v Plzni) ČAS vyčerpala a 

vyúčtování bude provedeno v řádném termínu (tedy do 15. ledna 2020). 

3) Kol. Sejk informoval o přípravě Ročenky ČAS v roce 2019. Uzávěrka dodání textů je 31. 1. 

2020, jednatel vyzve všechny archivy a členy k dodání článků. Ročenka bude tentokrát 

obsahovat kromě standardních rubrik zprávy zpravodajů sekcí z plzeňské archivní 

konference a také přehled činnosti ČAS za posledních 10 let. 

4) Kol. Halla popsal situaci ohledně přípravy nového webu MDA, který se potýkal se 

zásadním problémem absence záloh. Struktura webu zůstane v zásadě stejná, výraznou 

změnou projde jeho grafika. 

5) Kol. Halla podal zprávu o schůzce zástupců ČAS (kol. Halla, Ďurčanský, Myšička) se 

zástupci Saského archivního spolku (kol. Richter-Laugwitz, Kluttig, Schäf, Cecconi). 

Schůzka proběhla 21. 11. v prostorách Karolina, za což patří dík Ústavu dějin a Archivu 

Univerzity Karlovy. Tématem schůzky byla možnost spolupráce, a to v konkrétních 

tématech (postavení a funkce obou archivních spolků, možnosti a limity spolupráce, 

problematika elektronických dokumentů). Výsledkem jednání by mělo být zahájení 

spolupráce formou spíše drobných akcí v příhraničí se záštitou a organizační pomocí 

konkrétních místních archivů. Ačkoliv nebyli i přes avizování účasti přítomni zástupci 

polské archivní společnosti, nebrání se obě strany do budoucna spolupráce i s polskými 

kolegy. Jedním z konkrétních výstupů jednání je nabídka exkurze ČAS do saských archivů. 

6) Kol. Halla informoval, že byly navázány oficiální kontakty se Slovinskou archivní 

společností. O formě a možnostech spolupráce bude nadále jednáno. 

7) Kol. Lachman požádal výbor o podporu činnosti skupiny specializovaných archivů pro 

přípravu nového archivního zákona. Podpora ČAS byla přislíbena ve věci navázání 

komunikace s Odborem archivní správy a spisové služby MV ČR. 

8) Výbor ČAS poté pozval k projednání dalšího bodu kol. Petra Cajthamla, vedoucího 



Archivu Univerzity Karlovy, který podal zprávu o chystaném zřízení Odborné sekce pro 

vysokoškolské archivy.  Důvodem pro zřízení této specializované skupiny je snaha o 

institucionalizaci doposud neformálních vztahů, zejména s ohledem na možnost profesní 

komunikace a podávání oficiálních stanovisek pro Radu vysokých škol. Otázkou zůstává 

vztah nové odborné skupiny k dosavadní Odborné skupině specializovaných archivů, jejíž 

součástí jsou dosud členové specializovaných, soukromých i neakreditovaných 

vysokoškolských archivů. Pokud dojde k dohodě, bude programové prohlášení nové 

odborné skupiny předloženo výboru a posléze valné hromadě ČAS v příštím roce. 

9) Výbor ČAS projednal povinnost zákonného zápisu tzv. skutečného majitele do rejstříku 

skutečných majitelů právnických osob. Zjištěním podrobností byl pověřen kol. Sejk.  

10) Kol. Ďurčanský podal zprávu o činnosti České komise pro UNESCO, v níž byl od 1. 12. 

2019 nahrazen kol. Sejkem. Komise pro UNESCO zredukovala v poslední době počet 

svých členů a intenzivně se zabývala novým stavebním zákonem a jeho dopady ve 

sledované oblasti. 

11) Výboru byly předloženy zápisy ze schůzí Pražské studentské sekce (5. schůze výboru ze 

dne 9. 10. 2019 a 12. členské schůze ze dne 4. 11. 2019).  

12) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 30. ledna 2020 v některém z archivů 

Moravského zemského archivu. 

  
Zapsal dne 3. 12. 2019 Michal Sejk. 


