
Zápis č. 22 

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 9. března 2020 
v Moravském zemském archivu v Brně 

Přítomni: Bárta (host), Cajthaml (host), Červená (předsedkyně Brněnské pobočky ČAS), Ďurčanský, 
Hajzlerová, Halla,Járová, Kravar, Myšička, Ryantová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek 

Omluveni: Jakubec, Plucarová 

1) Kol. Bárta, zástupce vedoucího Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU, 

seznámil výbor s aktuální situací ohledně tříleté akreditace studijních programů 

Archivnictví a PVH. Jednou z podmínek prodloužení akreditace bylo sloučení obou 

studijních programů do jednoho se dvěma specializacemi. Členové Ústavu mají však 

odlišný názor, neboť oba studijní programy jsou natolik specifické, že toto sloučení by 

bylo kontraproduktivní. Po dlouhé diskusi se výbor jednoznačně rozhodl podpořit 

zachování obou studijních programů. Archivnictví považuje za svébytný obor a jeho 

studium jako smysluplné. Výbor pověřil předsedu ČAS přípravou a odesláním 

podpůrného dopisu.  

2) Kol. Cajthaml, předseda přípravného výboru Odborné skupiny vysokoškolských a 

vědeckých archivů, představil výboru programové prohlášení této plánované skupiny. 

Zdůraznil zejména nutnost vytvoření platformy s ohledem na jednotný postup tohoto 

specifického typu archivů a také skutečnost, že neformálně již skupina několik let 

pracuje. Zásadní byla také informace, že postup byl konzultovaný s Odbornou skupinou 

specializovaných archivů ČAS, v níž se zástupci univerzitních a vědeckých archivů až 

dosud organizovali. Po krátké diskusi (zásadní otázky byly vyřešeny již na prosincové 

schůzi výboru ČAS dne 3. 12. 2019) výbor jednomyslně doporučil valné hromadě schválit 

programové prohlášení a vznik této odborné skupiny.    

Hlasování: 11/0/0 

3) Kol. Valůšek shrnul dosavadní stav příprav valné hromady, která se uskuteční 24. 3. 2020 

v kinosále Národního archivu. Valná hromada je volební, což bude zdůrazněno v emailu, 

který rozešle jednatel všem členům ČAS. Kandidátka je připravena. Výbor projednal nejen 

návrh plánu práce, pokladní zprávu a rozpočet, ale také udělení čestného členství.  

4) Kol. Halla shrnul situaci kolem tvorby webů ČAS. Web MDA je již funkční stejně jako 

ostatní weby (hlavní web ČAS, konferenční web), zbývá vyřešit podstránky sekcí a 

poboček. Kol. Valůšek apeloval na doplnění chybějících informací v jednotlivých 

záložkách v termínu do valné hromady. 

5) Kol. Valůšek informoval výbor, že ČAS získala dotaci od Rady vědeckých společností ve 

výši 60 000,-Kč na předtiskovou přípravu a tisk ročenky (30 000) a kolektivní monografie 

z plzeňské konference (30 000). 

6) Kol. Valůšek informoval výbor o jednání ohledně přípravy pardubické archivní konference 

v roce 2021. Na minulé schůzi avizovaná spolupráce se SOA Praha byla v obecné rovině 



probrána a téma ochrany osobních údajů bude integrováno do několika sekcí 

konference. Podrobnosti budou nadále upřesňovány. Téma historicko-archivní bude také 

součástí konference, nicméně stejně jako v Liberci a v Plzni nebude hlavním názvem 

konference, která tedy ponese opět obecný název „19. archivní konference“. 

7) Výbor ČAS projednal na návrh kol. Kahudy nominaci na udělení medailí Za zásluhu o 

české archivnictví. 

8) Kol. Červená, předsedkyně Brněnské pobočky ČAS, shrnula činnost pobočky za rok 2019, 

obšírně pohovořila o nedávno proběhlém archivním plesu a také pozvala přítomné na 

valnou hromadu pobočky, která se koná 10. 3. 2020. 

9) Kol. Sejk informoval o zasedání Sekce pro kulturu a komunikace České komise pro 

UNSECO, které se konalo dne 27. 2. 2020. Tématem byla kromě procesních záležitostí 

Sekce zejména obšírná zpráva a diskuse o projednávání paragrafového znění stavebního 

zákona. 

10) Výbor ČAS bere na vědomí zápisy ze schůzí Hradecké studentské sekce (valná hromada ze 

dne 3. 3. 2020, zápis ze schůze výboru 2/2020 ze dne 28. 2. 2020) 

11) Kol. Sejk uvedl, že byla zaplacena faktura za členství v Českém komitétu Modrého štítu. 

 

Kol. Valůšek poté poděkoval všem členům výboru za práci v tomto funkčním období a všem 

popřál hodně zdaru v další činnosti. 

  
Zapsal dne 9. 3. 2020 Michal Sejk. 


