
Zápis č. 21 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 30. ledna 2020 
ve Státním okresním archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna 

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

Omluveni: Hajzlerová, Plucarová 

Na počátku schůze požádal kol. Valůšek o úvodní slovo vedoucího Státního okresního archivu Vyškov 
se sídlem ve Slavkově u Brna dr. Karla Mlatečka, kterému následně poděkoval za poskytnutí prostor 
pro jednání výboru. 

1) Kol. Valůšek shrnul stav příprav valné hromady, která bude v letošním roce volební. 

Z tohoto důvodu je tedy nutné pracovat na finální podobě kandidátní listiny pro volbu 

výboru a revizní komise ČAS a výbor tímto vyzývá členskou základnu o zaslání návrhů 

kandidátů s uvedením jména, příjmení a pracoviště k rukám předsedy ČAS 

(valusek@mza.cz). Samozřejmostí zůstává, že navržený kandidát musí s kandidaturou 

souhlasit. Termín valné hromady byl stanoven na úterý 24. března v kinosále Národního 

archivu. Pozvánka bude rozeslána nejpozději 30 dní před konáním valné hromady. Výbor 

dále projednal navržení udělení čestného členství ČAS. 

2) Kol. Halla popsal aktuální situaci s webem Mezinárodního dne archivů. Web je víceméně 

hotov, aktuálně se řeší možnost přenosu starších ročníků a dat z jednotlivých událostí. 

Web zachovává stejné funkcionality jako ten starý, včetně lišty s upoutávkami a 

interaktivní mapy na úvodní stránce (tato mapa vyžadovala i nákup speciálního 

grafického nástroje pro jeho vytvoření). Novinkou by měl být formulář pro účastníky 

MDA, kteří by informace vkládali do redakčního systému prostřednictvím registračního 

formuláře. 

3) Kol. Jakubec informoval o aktivitách Ještědské pobočky v roce 2019. Aktivity byly nejen 

velmi úspěšné z hlediska návštěvnosti (zimní seminář s tématem určování a identifikace 

poškození archiválií, kronikářská soutěž v Libereckém kraji, tradiční Buřtobraní), ale i 

z hlediska finančních příjmů pobočky (školení spisové služby pro obce Libereckého kraje). 

V souvislosti s nadstandartní finanční situací uvažuje Ještědská pobočka o nákupu 

mikroskopu, který by byl sdílen mezi pracovišti jejích členů. 

4) Kol. Sejk informoval o potvrzení dotací na rok 2020 ze strany Rady vědeckých společností 

ČR. Obě dotace v součtu dosáhnou výše 60 000,- Kč při zachování standartních 

podmínek. Obě dotace poskytnuté ze strany RVS v roce 2019 (v totožné výši) byly včas a 

náležitě vyúčtovány. 

5) Kol. Ryantová podala zprávu o zasedání Vědecké archivní rady, které se uskutečnilo dne 

28. 1. 2020. Tématem byla zejména příprava nového archivního zákona, a to s ohledem 

na revizi aktuální archivní sítě a jejího ukotvení v zákoně a dílčího financování, 

problematika elektronické spisové služby, otázka archivních kulturních památek a 



národních archivních památek, záležitosti vysokoškolských archivů a také problematika 

soudních znalců. 

6) Kol. Sejk informoval o své účasti na plenárním ustavujícím zasedání České komise pro 

UNESCO dne 13. 12. 2019. Její členy osobně jmenoval ministr zahraničních věcí Tomáš 

Petříček, který se také zúčastnil části jednání. Náplní setkání byla kromě těchto 

administrativních kroků také pracovní část, která se zabývala zprávou o 40. generálním 

zasedání UNESCO a zejména diskusí nad paragrafovým zněním nového stavebního 

zákona, který je dle vyjádření většiny přítomných v aktuální podobě z hlediska ochrany 

kulturního dědictví zcela neakceptovatelný. 

7) Kol. Doležal tlumočil žádost SOA Praha o spolupráci v rámci archivní konference v roce 

2021. SOA Praha je nositelem projektu, jehož výsledkem by měl být legislativní návrh na 

jasně definovanou ochranu osobních údajů v archiváliích. Archiv nabízí ČAS spolupráci na 

přípravě konference právě v těchto tématech. 

8) Kol. Ďurčanský informoval výbor o chystaném setkání vysokoškolských archivářů, na 

němž by mělo být připraveno programové prohlášení specializované skupiny 

vysokoškolských archivů, které bude předloženo na příští chůzi výboru a poté valné 

hromadě ke schválení.   

9) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 9. března v Moravském zemském archivu 

v Brně. 

  
Zapsal dne 30. 1. 2020 Michal Sejk. 


