Zápis č. 23
z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 17. června 2020 ve Státním oblastním
archivu v Praze
Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Kravar, Plucarová,
Ryantová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek
Omluveni: Ďurčanský, Myšička
1) Kol. Valůšek zahájil schůzi a oznámil hlavní důvod, jejího svolání, jímž je příprava valné
hromady, která se nemohla vzhledem k opatřením vlády ČR v rámci nouzového stavu
uskutečnit v plánovaném termínu. Nový termín valné hromady byl stanoven na 1. října
2020 na tradičním místě v kinosále Národního archivu. Všechna ustanovení platných
stanov ČAS budou dodržena, členové obdrží pozvánku nejméně 30 dní před konáním
valné hromady.
2) Kol. Valůšek informoval výbor o své účasti na zasedání Vědecké archivní rady, která byla
svolána na 16. června. Hlavním tématem byla zpráva dr. Jiřího Úlovce o aktuální situaci
v českém archivnictví, dotkl se zejména očekávaných negativních následků koronavirové
krize, ale také vývoji situace kolem novely archivního zákona a související legislativy
(matriční, stavební, právo na digitální služby). Kromě toho ve svém vystoupení promluvil
o výstavbě nových archivních budov a úskalí případné atestace elektronických spisových
služeb. Kol. Ryantová na VAR promluvila o archivním školství, kol. Valůšek informoval o
konstituování Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých archivů.
3) Členové výboru obsáhle diskutovali o uplynulých několika týdnech a opatřeních vlády a
archivů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Kromě výměny zkušeností
v jednotlivých regionech byly hlavním tématem možné scénáře budoucího vývoje.
4) Výbor pověřuje kol. Sejka a kol. Hallu prověřením problematiky emailové služby, která je
komplikovaná z důvodu nízkého počtu naráz odesílaných emailů. Budou-li nutné finanční
náklady, jejich výši schválí výbor per rollam v průběhu léta.
5) Kol. Halla informoval o skutečnosti, že nový web MDA je plně funkční a to včetně
registračního formuláře. Bohužel ho však nebylo možné vyzkoušet v plném provozu
vzhledem k menšímu počtu akcí k MDA.
6) Výbor ČAS prodiskutoval návrhy na udělení čestného členství. Tyto návrhy pak budou
předloženy valné hromadě ke schválení.
7) Kol. Sejk navrhl, aby byla Ročenka ČAS v roce 2019, která byla vytištěna na počátku
března 2020, distribuována všem členům již v letních měsících, tedy před valnou
hromadou. S tímto postupem výbor souhlasí. Kol. Sejk zároveň informoval, že cena za
předtiskovou přípravu a tisk ročenky byla 44 500,- Kč, tedy nižší než obvykle.
8) Kol. Sejk informoval, že bude nutno vyřešit problematiku dotace Rady vědeckých
společností, a to z důvodu nižších nákladů na předtiskovou přípravu a tisk Ročenky ČAS
v roce 2019. Vzhledem ke změnám v pravidlech poskytování a využívání dotace pověřuje

výbor jednáním s RVS kol. Sejka.
9) Výbor jednoznačně podpořil návrh na uspořádání letošní tradiční exkurze. Termín byl
stanoven na 15. – 17. října. Pozvánka a přihlašovací formulář budou k dispozici do konce
července. Cílem budou tentokrát archivy v Blansku, Vsetíně a Frýdku-Místku.
10) Kol. Sejk informoval o plenárním zasedání České komise pro UNESCO. Jednání se
uskutečnilo 11. června v Černínském paláci. Kromě provozních bodů byl hlavním
tématem dopad událostí letošního jara ve sledovaných oblastech.
Výbor ČAS se usnesl, že další schůze se v případě nutnosti uskuteční na přelomu srpna a září.
Zapsal dne 17. 6. 2020 Michal Sejk.

