
Zápis č. 19 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 15. října 2019 
ve Státním oblastním archivu v Praze 

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Járová, Kravar, Lachman (předseda 
Odborné skupiny pro Specializované archivy), Sejk, Severa, Svoboda 

Omluveni: Ďurčanský, Jakubec, Myšička, Plucarová, Ryantová, Valůšek 

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

postupu. Všechny zařazené příspěvky jsou odevzdány, probíhají redakční práce. 

2) Výbor ČAS schvaluje podání dvou žádostí o dotaci Radě vědeckých společností, a to na 

Ročenku ČAS v roce 2019 (30 000,-Kč při celkovém rozpočtu 60 000,-Kč) a na publikační 

výstup z konference (30 000,- Kč při celkovém rozpočtu 65 000,-Kč). Zároveň výbor 

souhlasí s poskytnutím příspěvku RVS ve výši 1 000,-Kč jako částečné finanční krytí 

zvýšených nákladů na vedení účetnictví RVS. 

3) Kol. Lachman informoval o vytvoření pracovní skupiny specializovaných archivů v rámci 

přípravy nového archivního zákona. 

4) Kol. Lachman seznámil výbor s činností pracovní skupiny v rámci Národního filmového 

archivu, který se připojil ke společnému prohlášení pražských kulturních institucí 

k vyhlášení stavu klimatické nouze (odkaz např. zde 

https://artalk.cz/2019/02/28/prohlaseni-prazskych-kulturnich-instituci-k-vyhlaseni-stavu-

klimaticke-nouze-na-uzemi-mesta-prahy/). Tématem setkávání skupiny jsou otázky 

nového sídla NFA a snížení jeho energetické náročnosti, energetická náročnost 

digitálního archivnictví, spolupráce s dalšími institucemi, možné kulturní aktivity s touto 

tematikou (projekce) apod. Na konferenci Archivy, knihovny a muzea bude touto 

pracovní skupinou připraven příspěvek na téma energetické (ne) šetrnosti digitálního 

archivnictví. Výbor ČAS souhlasí s poskytnutím prostoru pro výstupy této pracovní 

skupiny na webu, v ročence, případně na konferenci, ovšem vždy s ohledem na 

apolitičnost ČAS jako profesního sdružení. 

5) Na žádost Pražské studentské sekce schvaluje výbor ČAS poskytnutí 14 900,-Kč na zlacení 

písma na adoptovaném hrobu Josefa Matouška. Zmíněné finanční prostředky byly PSS 

zaslány na účet ČAS jako dar právě pro tyto účely.     

6) Kol. Sejk informoval, že byla uhrazena faktura ve výši 5 000,-Kč za členství v Českém 

komitétu Modrého štítu.  

7) Kol. Halla vyzval výbor k nominování zástupce ČAS v České komisi UNESCO, neboť kol. 

Ďurčanský již z pracovních důvodů nemůže tuto funkci vykonávat. Na základě jeho 

informací o náplni práce zástupce ČAS v tomto orgánu proběhla diskuse, následně byl 

(hlasováním per rollam) nominován kol. Sejk. 

8) Výbor ČAS vyzývá všechny případné zájemce o práci ve výboru a revizní komisi ČAS, aby 

svou zamýšlenou kandidaturu sdělili předsedovi ČAS kol. Valůškovi. Jelikož prozatím 



nebyl určen termín valné hromady, není stanoven ani konečný termín pro podávání 

nominací. 

9) Kol. Halla informoval o další práci na novém webu ČAS. Aktuálně bylo nutno vyřešit 

převod webu MDA. Zároveň vyzval garanty všech záložek, aby doplnili všechny 

informace. 

10) Kol. Sejk informoval o průběhu exkurze ČAS. Zúčastnilo se jí celkem 49 osob, z toho 28 

členů ČAS. Veškeré odborné exkurze (SOkA Tábor, SOkA Prachatice a SOkA Klatovy) 

proběhly dle plánu, stejně jako vlastivědná část akce (Husitské muzeum Tábor, město 

Klatovy, věznice klatovského okresního soudu, zámek Vimperk a kasárna U Sloupů u 

Vimperka) s výjimkou pěší vycházky po šumavských hvozdech, která byla z důvodů počasí 

nahrazena individuální prohlídkou Sušice). Celkové příjmy z exkurze dosáhly výše 88 725,-

Kč, zatímco výdaje výše 88 607,22,- Kč.  

11) V uplynulém období od minulé schůze výboru ČAS byla svolána Vědecká archivní rada. 

12) Kol. Halla podal zprávu o slavnostním udílení medailí za zásluhy, které se konalo 1. 10. 

2019 na Spiritce. Na návrh ČAS byla oceněna i paní Libuše Jaklová, emeritní archivářka 

Lesů ČR. 

13) Výbor ČAS souhlasí s návrhem kol. Sejka nabídnout starší čísla Ročenky ČAS nejprve všem 

archivům a poté i členům za symbolickou cenu či poštovné. 

14) Kol. Kravar promluvil o vydaných i chystaných recenzích na sborník z liberecké 

konference. Případní autoři recenze budou odměněni recenzním výtiskem publikace. 

15) Kol. Sejk předložil výboru v mezidobí došlé zápisy ze schůzí Pražské studentské sekce 

(výbor ze dne 17. 6. 2019 a 6. 9. 2019) a Hradecké studentské sekce (8. 10. 2019). 

16) Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 3. prosince v 10,30 ve Státním oblastním 

archivu v Praze. 

 
Zapsal dne 15. 10. 2019 Michal Sejk. 


