Zápis č. 24
z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 17. září 2020
ve Státním okresním archivu Cheb
Přítomni: Ďurčanský, Halla, Jakubec, Járová, Myšička, Sejk, Severa, Valůšek
Omluveni: Hajzlerová, Kravar, Plucarová, Ryantová, Svoboda
1) Kol. Valůšek informoval přítomné členy výboru o situaci ohledně uspořádání valné
hromady v termínu 1. 10. 2020. Vzhledem k tomu, že VH se opakovaně účastní větší
počet lidí a zejména s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nebude možné
uspořádat valnou hromadu v daném termínu. Bude proto stanoven ještě jeden termín a
v případě, že nebude možné spořádat valnou hromadu ani v tomto novém termínu
(rámcově na konci listopadu), bude nutno přistoupit k náhradnímu řešení. Přesto bude
konání schůze oznámeno v souladu s platnými stanovami 30 dní dopředu. Byly
projednány i náhradní varianty, z nichž zejména varianta uspořádání valné hromady resp.
hlasování a voleb per rollam vzdáleným způsobem bude dále ověřeno.
2) Výbor ČAS projednal možnosti uspořádání 19. celostátní archivní konference
v Pardubicích v roce 2021 a po rozsáhlé diskusi se rozhodl, že další konference by se měla
uskutečnit až v roce 2023. Důvodem je zejména přetrvávající nejistota ohledně aktuální
epidemiologické situace v ČR a nutnost řešit všechny konferenční záležitosti ve značném
předstihu. Názor ohledně přesunu konference na rok 2023 a její uspořádání
v Pardubicích bude prezentován na nejbližší schůzce organizačního týmu.
3) Výbor ČAS projednal plán činnosti ČAS na další období. Aktuální situace neumožní konání
větších akcí, bylo by dobré se tedy zaměřit na témata a činnosti, které byly v poslední
době upozaděny. Diskuse proběhla zejména o konceptu dalšího vzdělávání archivářů,
jehož by ČAS mohla být garantem a organizátorem.
4) Kol. Halla informoval o jednání s Mezinárodní archivní radou (ICA). Při nedávné
videokonferenci byla jasně deklarována snaha ICA o znovuzahájení spolupráce. Přínos
pro ČAS je v tuto chvíli velmi těžko uchopitelný, jedná se o širokou celosvětovou
organizaci s velmi komplikovanou strukturou, přičemž zájem a možnosti ČAS jsou
jednoznačně omezeny na region (střední) Evropy. Výbor pověřuje kol. Hallu dalším
jednáním, a to včetně prověření výše členského příspěvku.
5) Rada vědeckých společností:
• Kol. Sejk podal zprávu o dotacích RVS pro rok 2020; zatímco dotace na ročenku
byla vyčerpána, sborník z konference na vytištění čeká; v současné době probíhá
jednání s RVS ohledně možného přesunu v rozpočtových položkách tak, aby
nebylo nutné část dotace z důvodu nižších nákladů vracet.
• ČAS bude v roce 2021 žádat o dotaci na předtiskovou přípravu a tisk ročenky, o
případné žádosti na další dotaci rozhodne výbor per rollam na počátku října.

•

Plenárního shromáždění RVS, které se uskuteční dne 15. 10., se zúčastní za ČAS
kol. Sejk.
6) Kol. Sejk podal stručnou zprávu o přípravě sborníku z konference v Plzni. Do konce
letošního roku bude k dispozici.
7) Výbor ČAS rozhodl o zrušení letošní tradiční podzimní exkurze.
8) Příští schůze výboru se uskuteční v případě potřeby.
Zapsal dne 17. 9. 2020 Michal Sejk.

