
Zápis z 33. řádné valné hromady České archivní společnosti konané dne 26. října 2021 v kinosále 

Národního archivu 

Účast na valné hromadě: 111 individuálních členů 

Valná hromada byla zahájena v 10.10 hodin. 

Místopředseda České archivní společnosti Karel Halla zahájil valnou hromadu a konstatoval, že je 

přítomno celkem 111 členů České archivní společnosti, a valná hromada není tudíž usnášeníschopná. 

Proto jednání přerušil a na základě čl. XIII, odst. 1, písm. b) platných stanov ČAS svolal náhradní 

valnou hromadu. Registrace na náhradní valnou hromadu započne 26. října 2021 v 10.15 a jednání 

bude zahájeno ihned po ukončení registrace. 

Zapsal Michal Sejk  

26. 10. 2021 



Zápis z 34. náhradní valné hromady (volební) České archivní společnosti konané dne 26. října 2021 

v kinosále Národního archivu 

Účast na valné hromadě: 117 individuálních členů 

Valná hromada se řídila programem, který byl všem členům distribuován předem. V průběhu valné 

hromady (viz bod 2) bylo navrženo a schváleno rozšíření programu o dva body (v zápisu vyznačeny 

kurzivou): 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a volební komise 

3. Zpráva o činnosti za rok 2019, 2020 

4. Pokladní zpráva a návrh rozpočtu 

5. Zpráva revizní komise 

6. Zprávy o činnosti sekcí a poboček 

7. Plán práce na rok 2021 

8. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům 

9. Udělení čestného členství 

10. Vystoupení PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele Odboru archivní správy a spisové služby 

11. Odborná skupina vysokoškolských a vědeckých archivů 

12. Organizační a jednací řád Hradecké studentské sekce ČAS 

13. Archivní ples 

14. 30 let ČAS 

15. Diskuse 

16. Vyhlášení výsledků voleb 

17. Návrh prodloužení mandátu výboru na 3 a ½ roku 

18. Usnesení, jeho schválení a závěr 

 

1. Zahájení 

Náhradní valnou hromadu zahájil v 10.20 místopředseda ČAS Karel Halla, který přivítal 

všechny přítomné a konstatoval, že náhradní valná hromada je dle stanov usnášeníschopná 

bez ohledu na počet přítomných členů. 

 

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a návrhové komise 

Místopředseda ČAS přednesl návrh výboru na orgány valné hromady. Jelikož nebylo dalších 

návrhů z pléna, nechal hlasovat: 

 Předsedající – Karel Halla  

Hlasování: 116/0/1 

Zapisovatel – Michal Sejk; zapisovatel zároveň pověřen provedením změn u 

rejstříkového soudu 

Hlasování: 116/0/1 

  Návrhová komise – Lucie Křížová, Miroslava Breburdová, Zdeněk Kravar 



Hlasování: 114/0/3 

 

Po zvolení orgánů valné hromady vyzval předsedající přítomné k minutě ticha za všechny 

členy ČAS, kteří zemřeli od data konání poslední valné hromady. Byli to PhDr. Jindřich 

Schwippel (zemřel 28. 3. 2019), PhDr. Milada Wurmová, CSc. (zemřela 16. 5. 2020; čestná 

členka ČAS od roku 2004), PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. (zemřel 11. 2. 2021; čestný člen ČAS 

od roku 2011) a Mgr. Lydia Baštecká (zemřela 9. 3. 2021). 

 

Předsedající požádal o hlasování o doplnění dvou bodů do programu valné hromady (viz bod 

12 a 17). Jelikož dalších návrhů na doplnění nebylo, byl rozšířený program valné hromady 

schválen. 

Hlasování: 115/1/1 

 

Předsedající dále představil výborem navrhované členy volební komise – Jan Edl, Kateřina 

Fryaufová, Pavel Pilz, Michaela Zemánková. Jelikož po vyzvání nebyly z pléna další návrhy, 

nechal hlasovat o celé volební komisi najednou. 

Hlasování: 113/0/4 

 

Členové volební komise byli vyzváni, aby si ze svého středu zvolili předsedu.  

Poté se představili jednotliví kandidáti na členy výboru (přítomni nebyli Branislav Dorko, 

Pavel Jakubec, David Valůšek) a revizní komise (přítomný nebyl Vojtěch Beneš). Předsedající 

vyzval plénum k doplnění kandidátní listiny. Jelikož dalších návrhů nebylo, předal slovo 

předsedovi volební komise Janu Edlovi, který přítomným sdělil podrobnosti volby: volební 

lístek má žlutou barvu, zvolené kandidáty je třeba označit křížkem (volební lístek označený 

jinak nebo podepsaný je neplatný), a to v počtu maximálně 13 do výboru a 3 do revizní 

komise. 

Předsedající vyzval přítomné, aby provedli volbu a lístky vhodili do připravené volební urny. 

Následně vyhlásil přestávku k provedení volby a na jejím konci požádal volební komisi, aby se 

odebrala k sečtení hlasů. 

Příloha č. 1 – Kandidátní listina do výboru a revizní komise ČAS (volební lístek) 

 

3. Zpráva o činnosti ČAS za rok 2019 a 2020 

Zprávu o činnosti ČAS doplněnou prezentací fotografií Vladimíra Waageho z tradiční 

podzimní exkurze v roce 2019 přednesl jednatel Michal Sejk. Ze zprávy o činnosti, která byla 

pojata komplexně za oba dva roky, jasně vyplývá omezení činnosti spolku v důsledku 

koronavirové pandemie. 

O schválení zprávy o činnosti bylo hlasováno až po ukončení celého bloku zpráv poboček, 

studentských sekcí a odborné skupiny. 

Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti ČAS za roky 2019 a 2020 

Hlasování: 117/0/0 

 

4. Pokladní zpráva za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 

Pokladní ČAS Martin Myšička přednesl pokladní zprávu za uplynulý rok. Jednotlivé položky 

doplnil patřičným komentářem, aby bylo jasně patrné, proč byl v některých případech 



překročen případně nenaplněn rozpočet. Samozřejmě i v této oblasti se zásadně promítla 

pandemie. 

Poté přednesl i návrh rozpočtu ČAS na rok 2021, který již prošel diskusí na schůzi výboru a 

který nese vzhledem k omezením roku 2021 jisté formální znaky. O schválení rozpočtu a 

pokladní zprávy nechal předsedající hlasovat.  

Příloha č. 3 – Pokladní zpráva za rok 2020 

Příloha č. 4 – Rozpočet ČAS na rok 2021 

Hlasování: 117/0/0 

 

5. Zpráva revizní komise 

Předseda revizní komise Daniel Doležal přednesl zprávu revizní komise. Konstatoval, že 

revizní komise nenalezla žádných zásadních problémů v účetnictví ČAS a ocenil práci všech, 

kteří se na vedení účetnictví ČAS, poboček i sekcí podíleli. VH vzala zprávu revizní komise na 

vědomí.  

Příloha č. 5 – Zpráva revizní komise 

 

6. Zprávy o činnosti sekcí, poboček a odborných skupin 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých sekcí, poboček a odborných skupin k přednesení 

zpráv o činnosti. Zprávy byly doplněny prezentacemi fotografií z činnosti. Všechny zprávy o 

činnosti za rok 2019 byly ve stejném či mírně pozměněném znění publikovány v Ročence ČAS 

v roce 2019, zprávy za rok 2020 budou publikovány v té následující. Následuje výčet řečníků.   

• Brněnská pobočka – Radana Červená 

• Ještědská pobočka – Pavel Jakubec 

• Brněnská studentská sekce – Laura Maniaková 

• Českobudějovická studentská sekce – Michal Sejk 

• Hradecká studentská sekce – Andrea Jaklová 

• Olomoucká studentská sekce – nebyla přednesena 

• Pražská studentská sekce – Kristýna Ansorgová 

• Odborná skupina specializovaných archivů – Tomáš Lachman 

 Přílohy č. 6 – 12 – Zprávy o činnosti poboček, sekcí a skupiny 

7. Plán práce na rok 2021 

Předsedající představil plán práce na rok 2021. Jakkoliv se může jednat o formální krok, 

zásadní bude zejména obnovit pravidelnou činnost a akce, které jsou v některém případě 

odloženy již o více než rok, zejména se jedná o obnovení příprav konference a také obnovení 

kontaktů se zahraničím. Z konkrétních úkolů na nejbližší dobu jmenoval předsedající zejména 

uspořádání ještě jedné schůze výboru a příprava dvojčísla Ročenky ČAS. 

Hlasování: 117/0/0 

 

8. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům 

Poté vyzval předseda ČAS plénum k diskusi nad body 3 – 6. Vzhledem k tomu, že diskuse 

neproběhla, bylo hlasováno o schválení zprávy o činnosti ČAS, rozpočtu na rok 2021 a návrhu 

plánu práce na rok 2021 (viz hlasování u bodů 3 – 6). 

 



9. Udělení čestného členství 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem výboru na udělení čestného členství ČAS. 

Navržené kolegyně byli stručně představeni: 

 

• PhDr. Alena Šubrtová, CSc. 

Hlasování: 117/0/0 

• PhDr. Jiřina Psíková 

Hlasování: 116/0/1 

 

10. Vystoupení PhDr. Jiřího Úlovce 

Předsedající požádal přítomného dr. Úlovce o vystoupení k aktuálním otázkám českého 

archivnictví. Ten ve svém příspěvku shrnul nejen palčivé otázky stávající situace (změny 

v archivní síti, problematika archivních budov, novinky v archivnictví v kontextu se zákonem 

„SEPO“, atestace spisových služeb), ale také promluvil o koncepci a vizích rozvoje 

archivnictví. Značnou pozornost věnoval také archivním kontextům novely stavebního řádu. 

 

11. Odborná skupina vysokoškolských a vědeckých archivů 

Předsedající vyzval Petra Cajthamla, předsedu přípravného výboru nové odborné skupiny, 

aby představil programové prohlášení. Poté vyzval plénum k diskusi a následně k hlasování o 

schválení vzniku nové odborné skupiny. 

Příloha č. 13 – Programové prohlášení Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých archivů 

Hlasování: 117/0/0 

 

12. Organizační a jednací řád Hradecké studentské sekce ČAS 

Předsedající představil oba dokumenty a uvedl, že byly prodiskutovány ve výboru. Zároveň 

zdůraznil, že oba dokumenty jsou v souladu se stanovami ČAS. Hlasováno bylo o obou 

dokumentech současně. 

Příloha č. 14 – Organizační řád Hradecké studentské sekce ČAS 

Příloha č. 15 – Jednací řád Hradecké studentské sekce ČAS 

Hlasování: 116/0/1 

 

13. Archivní ples 

Stanislav Bárta seznámil přítomné s jednou z mála proběhlých akcí v roce 2020. Svou zprávu 

o archivním plesu doplnil zdařilou prezentací a vtipným komentářem. Zároveň pozval 

přítomné na následující ples, který by se měl uskutečnit 19. 2. 2022. 

 

14. 30 let ČAS 

Daniel Doležal ve svém zdařilém příspěvku ke 30 letům obnovené činnosti České archivní 

společnosti seznámil plénum s bádáním po Mezinárodním týdnu archivů, který byl vyhlášen 

na rok 1979. V tomto roce také proběhla první celostátní archivní konference. Na závěr byl 

prezentován dokumentární film, který v rámci tohoto výročí vznikl. 

 

15. Diskuse 

Předsedající poté vyhlásil obecnou diskusi nejen k probíraným bodům. 



Do diskuse se přihlásila Marie Ryantová, která se v letošním roce rozhodla nepokračovat již 

v práci ve výboru, v němž zasedala od roku 1996. Svým diskusním příspěvkem chtěla zejména 

poděkovat všem kolegyním a kolegům za spolupráci v období jejího působení. 

Dalších diskusních příspěvků nebylo. 

 

16. Vyhlášení výsledků voleb 

Předsedající vyzval předsedu volební komise, aby oznámil výsledky voleb do výboru a revizní 

komise ČAS. Kol. Edl jako zvolený předseda konstatoval, že volby proběhly řádně, bylo 

odevzdáno celkem 116 hlasovacích lístků (115 platných a 1 neplatný) a nebyly vzneseny 

žádné námitky k průběhu voleb. Poté oznámil jména zvolených kandidátů (viz příloha č. 16). 

Příloha č. 16 – Zápis o průběhu voleb do výboru a revizní komise ČAS 

 

17. Návrh na prodloužení mandátu výboru na 3,5 roku 

Vzhledem k pandemické situaci v letech 2020 a 2021 přednesl předsedající návrh výboru na 

prodloužení mandátu nového výboru o půl roku, a to do termínu konání valné hromady 

v roce 2025. 

Hlasování: 117/0/0 

 

18. Usnesení, jeho schválení a závěr 

Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise Lucii Křížovou, aby přednesla návrh 

usnesení z valné hromady. Poté vyzval plénum k diskusi a připomínkám k usnesení. Jelikož 

diskuse neproběhla, dal hlasovat o schválení usnesení v přednesené podobě. 

Příloha č. 17 – Usnesení z valné hromady 

Hlasování: 116/1/0 

 

Předsedající poděkoval všem členům výboru a revizní komise za jejich práci, zejména těm, 

kteří se do této funkce již rozhodli nekandidovat (Jana Barešová, Marek Ďurčanský, Irena 

Hajzlerová, Petr Hubka, Zdeněk Kravar, Laděna Plucarová, Marie Ryantová). 

 

Poté všem poděkoval za korektní jednání valné hromady, popřál všem mnoho zdaru v jejich 

práci, pevné zdraví a valnou hromadu ukončil. 

 

Valná hromada byla ukončena v 13.30 hod. 

 

Zapsal Michal Sejk 

26. 10. 2021 

 



 

 

KANDIDÁTI do výboru České archivní společnosti 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Křížkem vyznačte maximálně třináct jmen. 

 

 

 

 

 
 

 
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. 
Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně 

 
Mgr. Branislav Dorko, Ph.D. 
Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově 

 
Mgr. Karel Halla 
Státní okresní archiv Cheb 

 
Mgr. Pavel Jakubec 
Státní okresní archiv Semily 

 
Mgr. Markéta Járová 
Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích 

 
PhDr. Miroslav Koudela 
Státní okresní archiv Olomouc 

 
Mgr. Tomáš Lachman 
Národní filmový archiv 

 
Mgr. Martin Myšička 
Státní okresní archiv Most 

 
Mgr. Romana Němcová 
Státní okresní archiv Prostějov 

 
Mgr. Hynek Oberhel 
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích 

 
Mgr. Xenie Penížková 
Archiv bezpečnostních složek 

 
Mgr. Tomáš Bárta Pražák 
Literární archiv Památníku národního písemnictví 

 
Mgr. Michal Sejk 
Státní okresní archiv Benešov 

 
Mgr. Michal Severa 
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 

 
Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. 
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 

 
Mgr. Hana Šústková, Ph.D. 
Archiv města Ostravy 

 
Mgr. David Valůšek 
Státní okresní archiv Zlín 

  

  



 

 

KANDIDÁTI do revizní komise České archivní společnosti 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Křížkem vyznačte maximálně tři jména.  

 
Mgr. Milan Augustin 
Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Karlovy Vary 

 
RNDr. Vojtěch Beneš 
G IMPULS Praha spol. s r. o. 

 
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 
Státní oblastní archiv v Praze 

 
Mgr. Martin Sovák 
Státní oblastní archiv v Praze 

 
Mgr. Josef Voborný 
Moravský zemský archiv v Brně 

  



Příloha č. 2 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021  

Zpráva o činnosti ČAS za roky 2019 a 2020 

 
Zpráva o činnosti České archivní společnosti za rok 2019 a 2020 
 
Česká archivní společnost má k dnešnímu dni (26. 10. 2021) celkem 508 členů (505 individuálních 
a 3 kolektivní). Z celkového počtu je 345 členů řádných, 40 členů řádných v důchodovém věku, 
studentské sekce mají dohromady 105 členů a konečného součtu dosahuje 15 členů čestných. 
Během let 2019-2021 vstoupilo do ČAS celkem 72 nových členů, 10 členů vystoupilo na vlastní 
žádost a 4 členové bohužel zemřeli (Jindřich Schwippel, Milada Wurmová, Vladimír Bystrický, 
Lydia Baštecká). Zdánlivá disproporce mezi počty nových členů a stagnujícím absolutním číslem je 
dán velkou fluktuací v rámci studentských sekcí. 
Z celkového počtu 505 individuálních členů je 284 žen a 221 mužů. 
V archivní či jiné službě je 351 členů ČAS (samozřejmě s přiznanou statistickou chybou, neboť část 
členů, kteří platí snížené poplatky, jsou pracující důchodci či pracující studenti). Ve státních 
archivech včetně ABS je zaměstnáno 184 členů, ve specializovaných (druhá nejpočetnější skupina) 
67. V městských archivech pracuje 25 členů a zaměstnanci vysoké školy je celkem 28 členů. Ze 
zaměstnanců paměťových institucí se rekrutuje celkem 10 členů (z toho 6 v muzeích). Zaměstnanci 
soukromých firem je 6 členů, jiného zaměstnavatele uvedlo 16 členů, 5 je jich OSVČ.  
 
Výbor ČAS se sešel v roce 2019 na šesti řádných schůzích, v roce 2020 na čtyřech. Jednání bylo 
stejně jako ostatní veřejné aktivity silně ovlivněno aktuální pandemickou situací, proto velmi často 
docházelo k improvizacím, koneckonců, tato valná hromada se koná na čtvrtý pokus. Výbor se 
zabýval aktuální i dlouhodobou agendou společnosti a snažil se plnit schválený či tušený plán 
práce. Jeho schůzí se pravidelně účastnil předseda revizní komise Daniel Doležal. V souvislosti s 
přijatým usnesením poslední valné hromady ČAS výbor sledoval aktuální dění v českém 
archivnictví a živě diskutoval veškeré podněty.    
Předseda ČAS David Valůšek je z titulu své funkce členem Vědecké archivní rady; ta se ve 
sledovaném období sešla dvakrát, přičemž výbor ČAS byl reprezentován Davidem Valůškem a 
Marií Ryantovou. Oba jmenovaní se zúčastnili schůzí RVS. 
Jiří Smitka zastupuje ČAS v českém komitétu Modrého štítu. 
V České komisi pro UNESCO, fungující pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR, byl Marek 
Ďurčanský od 1. 12. 2019 vystřídán Michalem Sejkem. 
 
Hlavním tématem jednání výboru a stěžejní akcí roku 2019 byla 18. celostátní archivní konference 
v Plzni, která se uskutečnila ve dnech 23.-25. dubna v Parkhotelu. O akci, které se zúčastnilo více 
než 500 kolegyň a kolegů, byla vydána rozsáhlá zpráva v Ročence ČAS v roce 2019. 
Vzápětí po skončení konference byla vytvořena pracovní skupina, která začala připravovat 
konferenci následující, která se měla uskutečnit v Pardubicích na jaře 2021 (s předstihem však byly 
přípravy ukončeny v září 2020 a konání konference přesunuto na rok 2023. 
 
Exkurze ČAS se uskutečnila pouze v roce 2019. Zpráva je opět obsažena v Ročence 2019. 
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).  
 
Mezinárodní vztahy ČAS vzhledem k situaci ani nemohly být bohaté jako tradičně. 
V roce 2019 bylo uskutečněno setkání zástupců ČAS s členy Saského archivního spolku, byly 
navázány slibné kontakty se slovinskou archivní společností, stejně jako byly obnoveny rozhovory 
o členství ČAS v Mezinárodní archivní radě. Bohužel následná situace veškeré plány na 
mezinárodní setkávání zhatila. 
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Ediční činnost ČAS 
Počátkem roku 2020 byla připravena tradiční Ročenka ČAS v roce 2019, která byla odeslána do 
tisku následující den po zasedání posledního výboru ČAS a měla být distribuována na valné 
hromadě v minulém roce. V případě, že ročenku postrádáte, jsou zde dnes k dispozici. 
Ročenka ČAS v roce 2020 nebyla připravena, přičemž v následujícím roce bude vydána jako 
dvojčíslo za roky 2020 a 2021. 
Průběžně probíhaly práce na konferenční monografii z Plzně, která byla připravena do tisku na 
sklonku roku 2020. 
  
Česká archivní společnost provozovala svou internetovou stránku na adrese www.cesarch.cz, jejíž 
inovace a optimalizace byla častým námětem debat na schůzích výboru a bohužel stále jsme si 
vědomi některých nedostatků zejména v náplni jednotlivých záložek, které se snad novému výboru 
podaří záhy naplnit. Zároveň byly v provozu tematické stránky www.denarchivu.cz, stejně jako 
facebookové profily ČAS a MDA.  
 
Ostatní aktivity ČAS byly silně omezené a nemožné. 
 
ČAS v roce 2019 čerpala a řádně vyúčtovala dotaci RVS ve výši 30 000,- Kč, která byla použita na 
předtiskovou přípravu a tisk Ročenky ČAS v roce 2018, a další dotaci RVS ve výši 30 000,- Kč 
čerpanou na zabezpečení konference v Plzni. V roce 2020 RVS poskytla dotaci opět na Ročenku 
ČAS v roce 2019 (30 000,-Kč) a také na konferenční monografii z Plzně (30 000,-Kč).    
 
V rámci ČAS pracovalo v letech 2019 a 2020 pět studentských sekcí, 2 regionální pobočky a 1 
odborná skupina. 
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Pokladní zpráva České archivní společnosti, z. s. 

za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 

 

Hospodaření České archivní společnosti, z. s. (ČAS) v roce 2020 bylo výrazně 

ovlivněno vládními opatřeními, která znemožňovala běžnou plánovanou činnost. Tím se 

hospodaření výrazně odklonilo od rozpočtu, zcela např. odpadly platby spojené s archivní 

exkurzí. Předkládaná pokladní zpráva zahrnuje finanční hospodaření společnosti za účetní 

období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. To se omezovalo na placení povinných 

smluvních závazků a příjem plateb. Až na výjimky probíhaly platby pouze bezhotovostně. 

Výchozím údajem, ze kterého vychází předkládaná zpráva, se stal konečný zůstatek k 

31. 12. 2019, který činil 280 304,24 Kč. 

Běžné příjmy ČAS tvořily členské příspěvky, dotace od Rady vědeckých společností 

AV a prodej publikací vydaných ČAS. 

U členských příspěvků rozpočet počítal s výší 90 000,- Kč, od členstva se nakonec 

vybralo úctyhodných 130 000,- Kč. Je namístě poděkovat všem členům za jejich platební 

kázeň a odpovědnost, s jakou přistupují ke svým povinnostem. 

Příjmy z prodeje publikací vydaných ČAS se naplnily jen z 10 %. Z plánovaných 

5 000,- Kč bylo takto získáno 500,- Kč. 

Mimořádným příjem byly dvě dotace, které nám poskytla Rada vědeckých společností 

Akademie věd ČR, celkem ve výši 60 000,- Kč. První byla určena na tisk archivní ročenky 

(tak jako každý rok), druhou dotaci jsme získali na uhrazení nákladů spojených s tiskem 

sborníku příspěvků z archivní konference v Plzni. 

Celkové příjmy ČAS dosáhly za rok 2020 výše 190 500,- Kč. Rozpočet sice počítal 

s částkou 235 000,- Kč, ovšem v hospodaření se projevilo zrušení podzimní exkurze. 

 

V případě výdajů byla skutečnost velmi vzdálená našim původním plánům. Hlavními 

výdaji se staly platby spojené s vydáním ročenky a konferenčního sborníku, jen částečně se 

podařilo zrealizovat platby příspěvků na činnost poboček a studentských sekcí. Další výdaje 

představovala administrativa, správa webových stránek, občerstvení, poštovné, poplatky, 

květinové dary a výdaje za kancelářský materiál. 

Položka administrativa zahrnuje tak jako každý rok výhradně výdaje za zpracování 

kompletního podvojného účetnictví a vyhotovení daňového přiznání, které byly rozpočtovány 

a proplaceny ve výši 7 000,- Kč. 
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Z položky poštovné ve výši 5 000,- Kč bylo v roce 2020 vyčerpáno 3 074,- Kč. Jednalo 

se o zásilky s publikacemi, které nemohly být vyzvednuty na valné hromadě. Pro běžnou 

komunikaci členové výboru využívají výhradně elektronické pošty. 

Předpokládaná částka za běžný spotřební materiál činila 500,- Kč, z této položky bylo 

vyčerpáno za pokladní bloky 48,- Kč. 

Zatímco v loňském roce nebyla částka na občerstvení pro zasedání výboru čerpána 

(rozpočet počítá s výší 1000,- Kč), letos dosáhla sumy 1140,- Kč. Za občerstvení bylo rovněž 

zaplaceno dalších 1128,- Kč pro organizační výbor v rámci příprav konference 

v Pardubicích. 

Z rozpočtových položek cestovné (5 000,- Kč) a konference, přednášky a semináře 

(3 000,- Kč) nebyly proplaceny žádné výdaje. 

Na publikační činnost pamatoval rozpočet dvěma částkami po 60 000,- Kč. Tisk 

ročenky přišel na 44 550,- Kč a konferenčního sborníku na 64 900,- Kč. Redaktorům za 

editační a další práce spojené s vydáním bylo proplaceno 15 450,- Kč. 

Příspěvky na činnost pro rok 2020, které se vyplácejí v hotovosti, se podařilo proplatit 

pouze Pražské studentské sekci a Brněnské pobočce. Studentským sekcím v Brně, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové a Olomouci bude vyplacen příspěvek na činnost pro rok 2020 

spolu s příspěvkem na rok 2021. Výdaje oproti rozpočtu (28 000,- Kč) proto činily pouhých 

8 000,- Kč. 

Z 5 000,- Kč v rozpočtové položce na dary bylo vydáno za květiny 1100,- Kč. Z 

plánované částky 3 000,- Kč za grafické práce na diplomech nebylo čerpáno vůbec. 

Práce spojené s údržbou a správou webových stránek byly plánovány v celkové výši 

10 000,- Kč, ale celkové reálné výdaje činily 927,58 Kč. 

Členský příspěvek Modrému štítu byl v loňském roce uhrazen v plánované výši 5 000,- 

Kč. 

Jako poslední mimořádný výdaj uvádíme poplatek za projekci České televizi ve výši 

2 079,- Kč. 

Tím celkové výdaje za rok 2020 činí v součtu 154 396,58 Kč oproti rozpočtované částce 

275 500,- Kč, ovšem některé platby je třeba přesunout do roku 2021. 

 
Při porovnání s počátečním stavem 280 304,24 Kč, připočtením celkových příjmů 

ve výši 190 500,- Kč a odečtením výdajů ve výši 154 396,58 Kč, dosáhlo finanční jmění ČAS 

k 31. prosinci 2020 celkové výše 316 407,66 Kč, tedy o něco více, než činil počáteční stav. Z 

toho pokladní hotovost činila 10 182,- Kč a zůstatek na účtu 306 225,66 Kč. 
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V Praze, dne 26. října 2021 

 

 Mgr. Martin Myšička 

 pokladník České archivní společnosti 



Návrh rozpočtu České archivní společnosti, z. s. na  období 
od  1.  ledna 2021 do  31. prosince 2021 

V tabulce je uveden pro srovnání též rozpočet na rok 2020. 
 

Položka Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 
Příjmy    
Výchozí stav – konečný zůstatek k 31. 12. předch. roku 280 304,24 Kč 316 407,66 Kč 
Členské příspěvky 90  000,00 Kč 90  000,00 Kč 
Prodej publikací 5  000,00 Kč 5  000,00 Kč 
Mimořádné příjmy 
- dotace RVS 

 
60  000,00 Kč 

 
30 000,00 Kč 

Exkurze 80  000,00 Kč 70  000,00 Kč 
Příjmy plánované za rok 235 000,00 Kč  195 000,00 Kč 
Příjmy celkem 515 304,24 Kč  511 407,66 Kč 
   
Výdaje   
Administrativa 7  000,00 Kč 7 000,00 Kč 
Poštovné 3  000,00 Kč 3 000,00 Kč 
Materiál do spotřeby 500,00 Kč 500,00 Kč 
Občerstvení pro výbor 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 
Občerstvení pro valnou hromadu 5 000,00 Kč 00,00 Kč 
Cestovné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 
Konference, setkání 
- přednášky, semináře 

 
3  000,00 Kč 

 
3 000,00 Kč  

Publikační činnost 
- ročenka ČAS 
- sborník z konference 

 
60  000,00 Kč 
60  000,00 Kč 

 
00,00 Kč 

Příspěvek na činnost – Ještědská pobočka (+2020) 4  000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – Brněnská pobočka 4  000,00 Kč 4 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – studentská sekce Brno (+2020) 4  000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – studentská sekce Č. B. (+2020) 4  000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – studentská sekce H. K. (+2020) 4  000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – studentská sekce Olomouc (+2020) 4  000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost – studentská sekce Praha 4  000,00 Kč 4 000,00 Kč 
Dary na reprezentaci, květiny 5  000,00 Kč 5 000,00 Kč 
Výroba diplomů apod. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
Exkurze 80  000,00 Kč 70 000,00 Kč 
Správa webových stránek / webhosting 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 
Členský příspěvek Modrý štít 5  000,00 Kč 5 000,00 Kč 
Výdaje plánované za rok 275 500,- Kč  151 500,00 Kč 
Výdaje celkem 555 804,24 Kč 662 907,66 Kč 
Rozdíl v rozpočtu - 40 500,00 Kč +43 500,00 Kč 
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Zpráva revizní komise České archivní společnosti za rok 2020 
 
Revizní komise České archivní společnosti z důvodu epidemie zasedala 

až 14. května 2021 ve Státním okresním archivu v Příbrami ve složení Jana 
Barešová a Daniel Doležal. Petr Hubka se z jednání omluvil. Jednání se 
nezúčastnil ani pokladník společnosti kolega Martin Myšička a to s ohledem na 
epidemickou situaci v ČR. 

 
Komisi nebyly předloženy žádné příjmové pokladní doklady. Komise 

prověřila výdajové doklady č. 1-4, které jsou vedeny v období od 30. ledna do 
17. září 2020; doklady jsou za kancelářské potřeby, poštovné a příspěvky na 
činnost sekcí a poboček. 

 
Komise nepřepočítala pokladní hotovost, ale obdržela čestné prohlášení 

pokladníka ke dni 4. ledna 2021 a k tomuto dni je stav pokladny 10.182,- Kč. 
Stav pokladny k 1. 1. 2020 činil 19.786,- Kč. Příjmy v hotovosti za rok 2020 
nebyly a výdaje za totéž období činily 9.604,- Kč. Stav pokladny k 31. prosinci 
2020 činil 10.182,- Kč. 

 
Komise dále prověřila bezhotovostní platby. Bez vydané faktury na 

základě smlouvy obdržela Česká archivní společnost dotaci RVS. Vydaných 
faktur bylo během roku celkem 5. Faktury byly vystaveny v celkové hodnotě 
4.550,- Kč a všechny byly řádně uhrazeny. Faktury přijaté za rok 2020 byly v 
celkovém počtu 8 ks v hodnotě 124.456,58 Kč za digitalizace a licenci 
k promítání televizního dokumentu, tisk ročenky a sborníku Výroba nápojů 
v průmyslovém opojení, doménu, webhosting, příspěvek Českému komitétu 
Modrý štít. Všechny faktury byly uhrazeny. 

 
Čtyři výdajové doklady platby z účtu byly vyplaceny bezhotovostně, 

ačkoliv doklady k nim hovoří o platbě v hotovosti. Jednalo se o platbu na účet 
jednatele Mgr. Sejka za poštovné a občerstvení výboru, ale chybí zde o tom 
zmínka. Jedna přijatá platba na účet společnosti je podložena příjmovým 
pokladním dokladem, což není v pořádku, neboť příjmový doklad nemá být na 
bezhotovostní platby vystavován, nýbrž je to nutné uvést v peněžním deníku, 
což se nestalo. 

 
Evidence pokladních dokladů i bezhotovostních plateb jsou vedeny 

v počítačové podobě v excelové tabulky. Evidenci pokladních dokladů, knihy 
přijatých faktur a knihy vydaných faktur vede kolega Martin Myšička, který je 
zároveň vystavuje. Předložené účetní doklady byly v pořádku. 

 
Počáteční stav účtu u Fio-banky a. s. byl k 1. lednu 2020 ve výši  

260.518,24 Kč. Příjmy tohoto účtu byly ve výši 190.500,- Kč a výdaje tvořily 
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částku 144.792,58 Kč. Zůstatek na účtu byl k 31. prosinci 2020 ve výši 
306.225,66 Kč. 

 
Komise zkontrolovala všechny předložené dokumenty, shledala drobné 

závady, přesto vyjadřuje uznání všem, kteří se na zpracování účetních dokladů 
aktivně podíleli, zejména pak pokladnímu společnosti Martinu Myšičkovi. 

 
 
 
Hospodaření Ještědské pobočky ČASu bylo zkontrolováno rovněž dne 14. 

května 2021 v SOkA Příbram bez přítomnosti zástupců pobočky.  
Komise obdržela čestné prohlášení, že konečný stav pokladny pobočky 

souhlasí se skutečností.  
Pokud jde o pokladní hotovost, bylo k 31. prosinci 2020 v pokladně pobočky 

celkem 1.117,- Kč. Zkontrolovaný stav pokladny k 1. lednu 2020 byl 1.271,- 
Kč. V roce 2020 činily příjmy pokladny pobočky 0,- Kč, výdaje pak 154,- Kč.  

Revizní komise zkontrolovala 1 výdajových doklad za občerstvení ve výši 
154,- Kč. 

Na běžném účtu byl počáteční zůstatek k 1. lednu 2020 celkem 84.626,49 Kč. 
Příjmy v roce 2020 činily celkem 257,- Kč, výdaje 20,- Kč. Výsledná hodnota 
konta k 31. prosinci 2020 činila 84.863,49 Kč.  

Pobočka nevydala ani nepřijala v roce 2020 žádné faktury. 
 
Celkové příjmy pobočky za rok 2020 činily 257,- Kč, pokud jde o jejich 

strukturu, jednalo se o výnos z členských příspěvků a kladné úroky. Celkové 
výdaje byly 174,- Kč, a to za občerstvení a platby bance 

 
 
 
Hospodaření Brněnské pobočky ČAS bylo rovněž zkontrolováno 14. května 

v SOkA Příbram bez účasti zástupců pobočky. Komise obdržela čestné 
prohlášení o tom, že koneční stav pokladny pobočky souhlasí se stavem v 
pokladní knize. 

Pokud jde o pokladní hotovost, bylo k 1. 1. 2020 11.336,- Kč. K 31. prosinci 
2020 činil stav v pokladně pobočky celkem 17.112,- Kč. V roce 2020 činily 
příjmy pokladny pobočky 6.600,- Kč, výdaje pak 824,- Kč. 

 
Revizní komise zkontrolovala 27 příjmových (za členské příspěvky, a 

hotovostní příspěvek na činnost od ČAS) a 4 výdajové pokladní doklady, 
z nichž 3 byly uhrazeny platební kartou a jednou platbou v hotovosti. 
V takových případech se pokladní doklady nevydávají. 
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Na běžném účtu k 31. 12. 2020 byl zůstatek celkem 12.639,46 Kč. Počáteční 
zůstatek k 1. 1. 2020 činil 37.255,80 Kč. Příjmy v roce 2020 činily celkem 
126.900,- Kč, výdaje byly 151.516,34 Kč.  

 
Pobočka v roce 2020 nevydala žádnou fakturu, proplatila celkem 5 faktur 

v hodnotě 148.752,94 Kč. 
 
Celkové příjmy činily v roce 2020 133.500,- Kč. Pokud jde o jejich strukturu 

byl výnos z členských příspěvků, který v roce 2020 činil celkem 3.900,- Kč, 
příspěvek ČAS 4.000,- Kč, vstupenky na ples 40.600,- Kč a sponzorské dary 
85.000,- Kč.  

 
Celkové výdaje činily 152.340,34 Kč. Hlavní položkou byly výdaje na 4. 

archivní ples (148.752,94 Kč), zbytek byl za občerstvení na valnou hromadu 
atd. 

 
 
Hospodaření Brněnské studentské sekce ČAS bylo zasláno revizní komisi 

až 4. května 2021 a nemohlo být proto započteno do účetnictví za rok 2020, 
neboť přišlo až po datu odevzdání daňového přiznání ČAS za rok 2020. Revizní 
komise ukládá Brněnské studentské sekci zapracovat rok 2020 do účetnictví za 
rok 2021. 

 
 
Hospodaření studentské sekce ČAS v Hradci Králové je vedeno pouze 

v hotovosti. Počáteční zůstatek k 1. lednu 2020 byl 8.939,- Kč, příjmy činily 
7.400,- Kč za členské příspěvky, mimořádné stipendium a příspěvky na činnost. 
Výdaje sekce za rok 2020 dosáhly výše 4.137,- Kč za odvod členských 
příspěvků do hlavní pokladny ČASu, poštovné, odměny za soutěže, květinové 
dary, kancelářské potřeby. Konečný zůstatek k 31. prosinci 2019 činil 12.202,- 
Kč. Čestné prohlášení o stavu pokladny k 31. 12. 2020 bylo dodáno, včetně 
výčetky peněz. Pokladní deník této sekce je veden vzorně. 

 
 
Hospodaření studentské sekce v Českých Budějovicích je vedeno pouze 

v hotovosti. Počáteční zůstatek k 1. lednu 2020 byl 8.762,- Kč, příjmy činily 
750,- Kč za členské příspěvky. Výdaje sekce za rok 2020 dosáhly výše 750,- Kč 
za odvod členských příspěvků do hlavní pokladny ČASu. Konečný zůstatek 
k 31. prosinci 2020 činil 8.762,- Kč. Revizní komise obdržela čestné prohlášení 
o stavu pokladny k 31. 12. 2020.  
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Hospodaření studentské sekce v Olomouci je vedeno rovněž pouze 
v hotovosti. Počáteční zůstatek k 1. lednu 2020 byl 456,- Kč. Příjmy činily 
1.500,- Kč za členské příspěvky, výdaje za rok 2020 činily 1.500,- Kč a byly za 
odvod členských příspěvků. Konečný zůstatek k 31. prosinci 2020 činil 456,- 
Kč. Revizní komise obdržela podepsané čestné prohlášení o stavu pokladny 
k 31. 12. 2020.  

 
 
Hospodaření studentské sekce v Praze je vedeno také v hotovosti. 

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2020 byl 2.658,- Kč. Příjem v roce 2020 činil 
9.410,- Kč za členské příspěvky, dotaci ČAS a dary. Výdaje činily 6.297,- Kč za 
odvod členských příspěvků, občerstvení, jízdné, dárek průvodci a údržbu hrobu. 
Konečný stav k 31. prosinci 2020 činil 5.771,- Kč. Revizní komise obdržela 
podepsané čestné prohlášení o stavu pokladny k 31. 12. 2020. V pokladním 
deníku chybí součty za příjmy a výdaje. 

 
Dodané účetní doklady ČAS, poboček a sekcí byly zpracovány k podání 

daňového přiznání externím účetním (Ing. Petr Pálek, Příční 351, 261 01 
Příbram). Pokladník společnosti Martin Myšička předá účetní doklady 
brněnských studentů zpět Brněnské studentské sekci k zpracování za rok 2021. 

 
V Příbrami dne 14. května 2020 
 
 
 
Ing. Jana Barešová  
 
 
 
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 



Příloha č. 6 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Zpráva o činnosti Brněnské pobočky ČAS za rok 2020 

Brněnská pobočka ČAS v roce 2020. 

 

Brněnská pobočka České archivní společnosti stihla jako jedna z mála v loňském 

„covidovém“ roce, kdy slavila páté výročí svojí činnosti, nejen uspořádat 4. archivní ples, ale i 

konat zasedání valné hromady svých členů. O plesu ještě obšírněji pohovoříme 

v samostatném vstupu, zde jen zmíníme, že se uskutečnil v brněnském Semilassu v sobotu 8. 

února 2020 a měli jsme z něj radost, protože se ho konečně podařilo realizovat tak, jak si 

jeho pořadatelé již dlouho přáli.  

Pátá valná hromada naší pobočky se konala v prostorách nově otevřené budovy Ústavu 

archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v úterý 10. března 2020.  

Byl to ten den, po němž bylo téměř vše zakázáno, a tak jsme si onen podvečer opravdu 

řádně užili. Mimo standardní program jsme měli možnost v rámci exkurze navštívit prostory 

bývalého chemického pavilonu lékařské fakulty,zmodernizované pro potřeby archeologů a 

muzeologů. Průvodkyní nám byla Irena Loskotová a díky ní jsme viděli vše, co bylo v té chvíli 

možné. Geologickou sbírku archeologických nálezů Antonína Přichystala, 3D tisk 

archeologického artefaktu, moderní techniku používanou při archeologických výzkumech, a 

nad to jsme mohli využít prezentačních prostor muzeologů k velmi příjemnému zakončení 

naší akce číší vína.  

I když jsme plánovali mnoho dalších aktivit, naplnit se nám podařilo především ty odborné, a 

to prostřednictvím tradičních archivních čtvrtků, pořádaných ve spolupráci s Ústavem 

pomocných věd historických a archivnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity, z nichž 

některé jsme realizovali v běžném a jiné v online režimu. Klasické odborné setkání proběhlo 

5. března, kdy jsme si na v pořadí již 26. archivním čtvrtku připomněli století československé 

státní symboliky v přednáškách Tomáše Krejčíka, Jiřího L. Bílého a Karla Müllera. Do online 

prostoru nás poté převedl Přemysl Bar, když se s námi 30. dubna podělil o zkušenosti 

z polských archivů. Stejným způsobem pak byla realizována i přednáška s aktuálním tématem 

a návodnou otázkou: Cholera – koronavirus 19. století? Tu si totiž 3. prosince položil a všem 

sledujícím vysvětlení podal Miroslav Svoboda. Mince trochu jinak nám ještě 17. prosince 

stihli v živém přenosu představit Dagmar Grossmannová a Tomáš Zeman. 

V loňském roce se nám nepodařilo rozjet samostatné webové stránky. Tento úkol nám 

tedyzůstává na letošek a mohu prozradit, že výbor se uždo jeho plnění pustil.  



Příloha č. 7 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Zpráva o činnosti Ještědské pobočky ČAS za rok 2020 

Činnost Ještědské pobočky České archivní společnosti vČinnost Ještědské pobočky České archivní společnosti vČinnost Ještědské pobočky České archivní společnosti vČinnost Ještědské pobočky České archivní společnosti v    roce 2020roce 2020roce 2020roce 2020    

Z důvodu uvržení do covidové pasti byla činnost Ještědské pobočky naprosto paralyzována. Ještě před 

nařízenou panikou došlo k jednání revizní komise, která na účetnictví JP ČAS neshledala žádné 

nedostatky, a poté již následoval povinný útlum. 

Na konci srpna se konalo tradiční Buřtobraní, ale tentokrát, v očekávání nízké účasti, pouze v režii 

kolegů ze Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou. 

          Pavel Jakubec 



Příloha č. 8 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Zpráva o činnosti Brněnské studentské sekce ČAS za rok 2020 

Výroční zpráva činnosti Brněnské studentské sekce České archivní společnosti 
za rok 2020 

Po většinu roku 2020 vedl BSS ČAS výbor se stejným složením jako v roce2019: 

Martin Firon (předseda), Tereza Lišková (místopředseda), Kristýna Kalendová (pokladník) a 

Eduard Lazorík (tajemník). Hned začátkem roku sekce vypomáhala brněnskému Ústavu 

pomocných věd historických a archivnictví při Dnu otevřených dveří, který každoročně na 

fakultách MUNI probíhá. Našim úkolem na tomto dni je potenciálním uchazečům podat 

informace o možnostech studia z pohledu studenta bakalářského či navazujícího 

magisterského studia, o jeho výhodách či možných nepatrných úskalích. Budoucí kolegové 

jsou rovnou seznamování s existencí studentské sekce, do které se pak jako studenti budou 

moci přidat. 

Již tradičně pak sekce vypomáhala na archivním plese, který proběhl 8. února. V den 

konání vypomáháme s přípravou a v konkrétní večer máme na starosti třeba tombolu, nebo 

kontrolu lístků. 

Jaro roku 2020 poznamenala koronavirová pandemie a naše akce, charakteristické 

setkáváním a výlety, musely být bohužel odloženy. 

Na podzim po začátku nového semestru se sekce zapojila do fakultní akce Open Day. 

Open Day musel bohužel také proběhnout v online formě. Nedá se říci, že by nám nechybělo 

osobnější setkání s budoucími zájemci, ale zvládli jsme to i takto virtuálně. Tato akce je velmi 

podobná dni otevřených dveří s tím rozdílem, že se zde nezúčastňují vyučující a celá akce se 

nese v duchu studenti studentům. To nám dalo příležitost si výklad zorganizovat a připravit 

podle sebe a mohli jsme být i trochu otevřenější než na obvyklém Dni otevřených dveří. 

V poslední chvíli sekce stihla uspořádat Pasování prváků – toho roku trochu 

netradičně pod širým nebem v parku Lužánky. Ovšem nic to neubralo radosti ze shledání 

s kolegy a novými prváky. 

Další uzavření znamenalo, že se i naše aktivity musely lehce adaptovat a přejít do 

online světa. Po volbě přes online hovor vstoupil do platnosti nový výbor Brněnské 

studentské sekce v složení: Laura Maniaková (předseda), Iveta Krpálková (místopředseda), 

Daniela Wallnerová (pokladník) a Štěpánka Hronková (tajemník). Sekci tvořilo v novém 

školním roce 2020/2021 16 členů.Energii jsme věnovali přípravě nových stránek na 

univerzitní platformě, oživování naši stránky na facebooku a plánování jarních akcií. 

Laura Maniaková v Brně 4. 10. 2021 



Příloha č. 9 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Zpráva o činnosti Českobudějovické studentské sekce ČAS za rok 2020 

Výroční zpráva Českobudějovické studentské sekce ČAS za rok 2020 

Rok 2020 bylo pro českobudějovickou studentskou sekci ČAS obdobím jakési hibernace, jež 
z důvodu pandemie koronaviru postihla takřka celou českou společnost. Vzhledem k nastalé 
situaci nebyla sekce schopna podniknoutprakticky jakékoliv oficiální společné akce, včetně 
dlouhodobě plánované exkurze po jihočeských okresních archivech.  

Jedinou výjimku představuje svolání valné hromady za rok 2019, která se po několika 
odkladech uskutečnila 5. října 2020. Předsedou byl znovuzvolen David Hajs, ve funkci 
místopředsedy a pokladníka byl potvrzen Milan Hejda. Členové sekce projednali možná 
východiska z nešťastného stavu věcí, avšak přetrvávající skepse přítomných se posléze 
ukázala jako naprosto realistický pohled na situaci. Epidemiologická situace se ani na sklonku 
loňského roku jakkoliv nezlepšila, takže bylo nevyhnutelně nutné i nadále pokračovat 
s dočasným útlumem aktivit sekce.   

Díky mimořádné aktivitě Milana Hejdy nicméně do českobudějovické studentské sekce v roce 
2020 vstoupilyhned čtyřinovíčlenové, tudíž lze očekávat pozvolné obnovení společných akcí 
v závislosti na ukončení celoplošných protiepidemiologických opatření. Prioritou sekce pro 
následující období zůstává i nadále především zmiňovaná odborná exkurze po všech 
okresních archivech v jižních Čechách. 

Všechny pozvánky, oznámení, příspěvky, zprávy o našich aktivitách a mnohem víc si i nadále 
můžete prohlédnout na našich oficiálníchfacebookových stránkách „Českobudějovická 
studentská sekce“. 

 

 



Příloha č. 10 k zápisu z 

Zpráva o činnosti Hradecké 

Výroč
 
Stejně jako mnozí jiní, tak i Hradecká studentská sekce 
do krásně kulatého roku 2020 plná energie, plán
bude dít. A dělo se! Bohužel ne tolik z
jenž zapříčinil naši mnohdy nucenou ne
tedy smutným shrnutím okolnostmi 
která, jak doufáme, nebude do budoucnosti pravidlem, nýbrž výjimkou.
 
Ve dnech 10. a 11. ledna probě
aktivní členové naší sekce využili nabídku univerzity a p
naší alma mater simulované 
zajímavé aktivity, jako například 
výrobu pečetí z těsta a mnohé další.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriptorium na DOD
 
V podvečer dne 19. únorase v restauraci Primátorka Pod Terasami uskute
Mezisemestrální posezení, tedy neformální setkání student
program zahrnoval oblíbené utkání v 
(tj.„Ortsname-historiograf-edice
organizovaněneorganizované seznamování
závěr oficiální části bylonaší velect
k životnímu jubileu a předán
pochopitelně nikdo nenudil. 
 
Dne 3. března jsme se sešli na 
účasti rozpuštěna (nebylo možné volit, nebo
o voličích nemluvě). Termín 
kolem covidu-19 však natolik vy
Náhradní valnou hromadu se v
proto se souhlasem členů pokrač
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Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2020 

Výroční zpráva HSS ČAS za rok 2020 

i Hradecká studentská sekce České archivní společ
roku 2020 plná energie, plánů a doslova natěšená na to, co všechno se 
! Bohužel ne tolik z činnosti sekce, jako spíš z činnosti 

inil naši mnohdy nucenou nečinnost. Tato neobvykle stručná výro
okolnostmi způsobené nebohaté aktivity HSS Č

nebude do budoucnosti pravidlem, nýbrž výjimkou. 

Ve dnech 10. a 11. ledna proběhly na Univerzitě Hradec Králové Dny otevř
lenové naší sekce využili nabídku univerzity a připravili si pro zájemce o studium na 

naší alma mater simulované klášterní skriptorium. Zájemci si tak mohli vyzkoušet r
říklad čtení a psaní bastardy a německé novogotické kurzívy, 

sta a mnohé další. 

Skriptorium na DOD UHK; foto V. Barcal 

er dne 19. únorase v restauraci Primátorka Pod Terasami uskuteč
, tedy neformální setkání studentů a akademiků KPVHA. 

é utkání v archivářské verzi hry „město
edice-pojemz PVH-etc.“).Poté následovalo 

seznamování se, vyprávění zábavných historek ze studiíatd. 
naší velectěné bývalé vedoucí katedry paní doc. Ně
ředán drobný dar. Následovala zcela volná zábava

ezna jsme se sešli na Valnéhromadě HSS ČAS, která musela být 
nebylo možné volit, neboť se nedostavil dostatečný po
. Termín Náhradní valné hromady byl stanoven na 18. 

19 však natolik vygradovala, že ji nebylo možné na univerzitní p
se v roce 2020 ze zřejmých důvodů nepodařilo uskute

pokračoval ve složení zvoleném v roce 2019. 

valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

eské archivní společnosti vstupovala 
ěšená na to, co všechno se 
činnosti tzv. Covidu-19, 
čná výroční zpráva je 

nebohaté aktivity HSS ČAS v roce 2020, 

Dny otevřených dveří, kde 
ipravili si pro zájemce o studium na 

. Zájemci si tak mohli vyzkoušet různé 
ovogotické kurzívy, 

er dne 19. únorase v restauraci Primátorka Pod Terasami uskutečnilo již tradiční 
ů KPVHA. Oficiální 
ěsto-jméno-zvíře-věc“ 

Poté následovalo 
ní zábavných historek ze studiíatd. a na 

doc. Němečkové popřáno 
volná zábava, při níž se 

která musela být z důvodu nízké 
čný počet kandidátů, 

áhradní valné hromady byl stanoven na 18. března. Situace 
nebylo možné na univerzitní půdě uspořádat. 

řilo uskutečnit a výbor 



Příloha č. 10 k zápisu z 

Zpráva o činnosti Hradecké 

Poslední akce, kterou jsme 
uskutečnila ve středu 4. března
Masarykovou společností byla 
Poúnorový exil. Emigrace po roce 1948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda s
 

S přechodem na on-line výuku došlo k
plánovaných akcí HSSČAS.  
 
S vděkem jsme proto uvítali „rozvol
23. června jsme se shlukliv Šimkových sadech 
nádherné, gril rozpálený a my se poté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakonč
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Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2020 

Poslední akce, kterou jsme ještě před „uzavřením vysokých škol“stihli uspo
řezna. Společně se Studentským historickým klubem UHK a 

byla zorganizována beseda s dr. Martinem Nekolou
Poúnorový exil. Emigrace po roce 1948. 

Beseda s dr. Nekolou; foto A. Jaklová 

line výuku došlo k prozatímnímu (nakonec však definitivnímu) zrušení 

„rozvolňování“ a možnost smět se setkat alespo
Šimkových sadech k Zakončení letního semestru

my se poté s dobrou náladourozešli na letní prázdniny.

Zakončení letního semestru; foto K. Doležalová 

valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

stihli uspořádat, se 
 se Studentským historickým klubem UHK a 

dr. Martinem Nekolou na téma 

prozatímnímu (nakonec však definitivnímu) zrušení 

alespoň „venku“ a dne 
ení letního semestru. Počasí bylo 

na letní prázdniny. 
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Zpráva o činnosti Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2020 

Po prázdninách jsme se však již bohužel nesešli. Tedy respektive výbor se sešel amnohé 
naplánoval, avšak situace nedovolovala jiná setkání uskutečnit. S nadějí nyní vyhlížíme lepší 
zítřky a těšíme se na HSS ČAS akce! 

Andrea Jaklová 



Příloha č. 11 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Zpráva o činnosti Pražské studentské sekce ČAS za rok 2020 

Výroční zpráva Pražské studentské sekce České archivní společnosti za 

rok 2020 
Na rok 2020chystala Pražská studentská sekce svůj obvyklý a lety ověřený program plný akcí – výletů, 

exkurzí, přednášek… Ale stejně jako každého i nás zastihla pandemie COVID-19, a to naprosto 

nepřipravené. Většinu plánů jsme museli zrušit, některé se podařilo přesunout do virtuálního 

prostředí, ale celkově jsme se dostali do dlouhého útlumu, který se podepsal i na členské základně. 

Začněme ale od začátku. Ještě v únoru se nám podařilo uspořádat besedu s PhDr. Alešem Františkem 

Plávkem na téma Třeboňský archiv a fenomén digitalizace. Ve všech archivech aktuální a také velice 

zajímavé téma představil pan doktor v prostorách Filozofické fakulty Karlovy univerzity nejen našim 

členům, ale i ostatním studentům a zájemcům z řad veřejnosti. 

Už březnový výlet nám ale překazila vládní nařízení. Nadšeni úspěchem našich exkurzí, odhodlali jsme 

se k organizaci zahraničního výletu, jenž měl směřovat do Budapešti. Vše již bylo přichystáno, 

domluveno, zajištěno, ale nám nezbylo než to odložit na později. Nový termín byl stanoven na září, a 

nepřekvapivě ani ten nám nakonec nevyšel. Takže jsme se museli smířit se skromnějšími nápady. 

Když se situace uklidnila, vyrazili jsme v srpnu na letní dobrodružství, kterým jsme tematicky navázali 

na výročí připomínaná v předchozím roce – putovali jsme totiž po stopách docenta Josefa Matouška 

do Pojizeří, kde tento historik a archivář trávil dětská léta. Prošli jsme se ze Semil po Riegrově stezce 

do Spálova, ubytovali se nedaleko Železného Brodu v barokní faře v Bzí, prochodili Maloskalsko, 

prozkoumali Bozkovské dolomitové jeskyně, a také navštívili slavnou českou výrobnu archivních 

kartonů Emba v Pasekách nad Jizerou, kde nás velmi srdečně uvítali, provedli a bohatě obdarovali. 

Nadšení vydařeným letním dobrodružstvím jsme začali chystat podzimní program. Až do poslední 

chvíle jsme připravovali ve spolupráci s Katedrou pomocných věd historických a archivního studia 

informační a seznamovací den pro nové studenty. Prakticky v předvečer této události jsme však 

museli uznat, že bude rozumnější se tentokrát osobně nesetkávat, ale studenty se vším podstatným 

seznámit pouze virtuálně. Nemohli jsme je pozvat ani na podzimní procházku Prahou, ani na pietní 

akt 17. listopadu, natož na vánoční večírek katedry, a proto nikdo z nich neměl šanci se přidat mezi 

naše členy, neboť celý zbytek roku nebyl plánování akcí přívětivý. 

Bilance roku 2020 tak vůbec nevyznívá příznivě – všehovšudy dvě akce naživo a jedna online, žádní 

noví členové, celkový útlum činnosti. Ale každá krize jednou skončí a my s nadějí vyhlížíme do dalšího 

roku, kdy nám snad zklidnění koronavirové situace dovolí začít opět naplno fungovat. 

 

Za Pražskou studentskou sekci České archivní společnosti 

Kristýna Ansorgová 

předseda 

 



Příloha č. 12 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 
2021 Zpráva o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů za rok 2020 

 

Strana 1 (celkem 1) 

Výroční zpráva o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS 
v roce 2020 

 

Zpráva, jako jistě mnohé další za tento rok, nebude rozsáhlá. Činnost skupiny v roce 

2020prakticky utlumilaopatření vlády České republiky k pandemii COVID – 19. Ve složení 

výboru skupiny zatím nedošlo k žádným změnám. Zasedají v něm Milena Běličová – Archiv 

Národního muzea, Jan Bílek (jednatel skupiny) – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec 

Králové, Kateřina Hekrdlová – Archiv Národní knihovny, Jakub Kunert – Archiv České 

národní banky, Tomáš Lachman (předseda skupiny) – Národní filmový archiv, Vít Šmerha – 

Archiv Českého vysokého učení technického, Zdeněk Vácha – Archiv Národního technického 

muzea. Výbor skupiny se sešel v roce 2020 jen 9. prosince a pouze online, přítomní si 

vyměnili zkušenosti z fungování svých institucí během restriktivních opatření v pandemickém 

stavu. 

Členové skupiny se v roce 2020 prakticky nepotkávali, neuskutečnila se ani tradiční 

každoroční exkurze.Činnost nerozvíjela ani pracovní skupina k novele archivního zákona. 

Zdeněk Vácha se zúčastnil ve dnech 6.–7. února 2020 kolokvia specializovaných archivů 

vysokých školv Ostravě, na kterém byla ustavena Odborná skupina vysokoškolských a 

vědeckých archivů České archivní společnosti. Tomáš Lachman se pravidelně účastnil jednání 

Českého komitétu Modrý štít.  

Sekce nemá vlastní rozpočet, v roce 2020 neprováděla žádné finanční transakce (tato 

zpráva tedy neobsahuje zprávu o hospodaření). 

Všem kolegům přejeme do dalšího roku především pevné zdraví a věříme, že v roce 

2021 bude možné obnovit obvyklé aktivity naší skupiny. 

 

Tomáš Lachman– Jan Bílek 

 

 

 



Programové prohlášení Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých archivů České 
archivní společnosti: 
 
 
 

1) Odborná skupina vysokoškolských a vědeckých archivů (dále OS VVA) České 
archivní společnosti (dále ČAS) se ustanovila dne 6. února 2020 v Ostravě na základě 
iniciativy níže podepsaných zakladatelů (iniciátorů).  V souladu s článkem XXII. 
platných stanov ČAS předkládá výboru ČAS toto programové prohlášení a žádá jej o 
posouzení souladu programu a účelu zřízení odborné skupiny s účelem a cíly ČAS a 
v případě kladného stanoviska žádá o schválení vzniku odborné skupiny a tohoto 
programového prohlášení na nejbližší valné hromadě ČAS. 

 
2) OS VVA vzniká v souladu se stanovami ČAS za účelem uspokojování specifických 

odborných zájmů a aktuálních profesních potřeb členů ČAS, kteří jsou zaměstnanci 
vysokoškolských a vědeckých archivů a dalších členů ČAS, kteří s těmito archivy 
spolupracují. Nečlenové ČAS se mohou účastnit jednání a dalších akcí OS VVA jen 
s hlasem poradním. 
 

3) Vznik odborné skupiny navazuje na pravidelná setkávání, odborné semináře a 
probíhající úzkou spolupráci zaměstnanců vysokoškolských a vědeckých archivů 
s více než dvacetiletou tradicí. 

 
4) OS VVA úzce spolupracuje s Odbornou skupinou specializovaných archivů ČAS a 

doporučuje svým členům podílet se na činnosti této odborné skupiny. 
 

5) OS VVA vzniká s následujícími cíly: 
• hájit postavení vysokoškolských a vědeckých archivů ve struktuře archivů ČR a 

v organizaci svých zřizovatelů 
• spolupracovat s archivní správou, státními archivy, zřizovateli vysokoškolských a 

vědeckých archivů  a sdruženími těchto zřizovatelů při řešení společných specifických 
zájmů a potřeb svých členů 

• organizovat pravidelná setkání svých členů za účelem sdílení zkušeností a diskuze o 
odborných otázkách (zejména v oblasti zpracování specifických typů archivních 
souborů, dohledem nad spisovou službou svých zřizovatelů a výzkumem v oblasti 
dějin vysokého školství a vědy) 

• organizovat odborné a vědecké semináře a konference 
• spolupracovat s partnerskými organizacemi vysokoškolských a vědeckých archivů 

v zahraničí, např. Fachgruppe 8: Archive der 
HochschulensowiewissenschaftlicherInstitutionen 
(VereindeutscherArchivarinnenundArchivare e. V.); 
SekcjaArchiwówInstytucjiNaukowych i Kulturalnych 
(StowarzyszenieArchiwistówPolskich); Fachgruppe der 
UniversitätsarchivarInnenundArchivarInnenwissenschaftlicherEinrichtungen 
(VerbandösterreichischerArchivarinnenundArchivare); Section on University and 
ResearchInstitutionArchives (International Council on Archives). 
 

6) Orgány OS VVA jsou: 
a) členská schůze (setkání členů) 
b) výbor OS VVA 



c) předseda OS VVA. 
Členskou schůzi svolává výbor OS VVA a to zpravidla jednou za dva roky. Členská 
schůze zejména schvaluje koncepci činnosti OS VVA, volí výbor OS VVA a 
schvaluje zprávu výboru o činnosti za uplynulé období. Výbor OS VVA volí ze svého 
středu předsedu. Výbor jedná podle potřeby, přičemž jednání mohou proběhnout 
vzdáleně. Funkční období výboru a předsedy OS VVA trvá do následující členské 
schůze. 
 

7) Níže podepsaní iniciátoři vzniku OS VVA si ze svého středu zvolili tyto členy výboru: 
Daniela Brádlerová, Petr Cajthaml, Petr Kašing,  Luděk Navrátil, Sylva Sklenářová. 
Zvolený výbor si ze svého středu zvolil předsedu Petra Cajthamla, kterého pověřuje 
jednáním s výborem ČAS a představením programového prohlášení OS VVA na valné 
hromadě ČAS. 
 
V Ostravě dne 6 února 2020 



Organizační řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti, z. s. 

1. Hradecká studentská sekce České archivní společnosti (dále jen HSS ČAS) je studentskou 
sekcí České archivní společnosti, z. s. (dále jen ČAS) a řídí se stanovami ČAS (část čtvrtá, 
čl. XXI). 

2. Programové cíle, složení a působnost HSS ČAS jsou vymezeny stanovami ČAS. 
3. Předseda studentské sekce, popřípadě jím pověřený zástupce z řad členů, má právo účastnit se 

jednání výboru ČAS s hlasem poradním. 
4. Právo jednat jménem HSS ČAS má předseda, který v konkrétním případě může tímto 

jednáním pověřit místopředsedu nebo jednatele, případně jiného člena výboru. Ve věcech 
hospodářských jedná jménem HSS ČAS zpravidla pokladník. 

5. Změny tohoto organizačního řádu mohou být provedeny pouze rozhodnutím valné hromady 
HSS ČAS. Tento organizační řád nabývá platnosti po schválení valnou hromadou HSS ČAS. 

V Hradci Králové dne 23. 3. 2021 



Jednací řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti, z. s. 

 

I.Úvodní ustanovení 

1) Jednací řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti (dále jen HSS ČAS) upravuje 
přípravu, obsah, usnášení a náležitosti jednání valné hromady a výboru HSS ČAS. 

 

II. Valná hromada HSS ČAS 

1) Nejvyšším orgánem HSS ČAS je valná hromada (dále jen VH), kterou svolává výbor HSS 
ČAS podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po 
vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

2) Zasedání VH svolává výbor HSS ČAS cestou elektronických komunikací nejméně 30 dní před 
stanoveným termínem konání VH, v mimořádných případech v nejkratším možném termínu. 

3) Výbor HSS ČAS je rovněž povinen svolat VH, pokud o to s uvedením důvodu požádá 
nejméně třetina členů HSS ČAS, a to do 30 dnů od doručení takového podnětu. 

4) Přípravu VH organizuje výbor HSS ČAS. 
5) Předseda HSS ČAS nebo jím pověřená osoba zajišťuje volbu předsedajícího VH. 
6) VH jedná podle programu, který musí obsahovat minimálně tyto body: 

a. shrnutí činnosti za uplynulý rok, 
b. zpráva o hospodaření sekce za uplynulý rok, 
c. volba nového výboru HSS ČAS. 

7) VH je způsobilá usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina členů HSS ČAS. 
8) O průběhu jednání VH je pořízen zápis. 

 

III. Výbor HSS ČAS 

1) Členství ve výboru HSS ČAS je nezastupitelné. 
2) Výbor HSS ČAS je složen z 5 řádných členů HSS ČAS zvolených VH. 
3) Výbor HSS ČAS se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
4) Zvolení členové výboru HSS ČAS jsou povinni se sejít na své ustavující schůzi nejpozději do 

14 dnů od VH, která je zvolila. 
5) Jednání výboru HSS ČAS řídí předseda, jehož v nepřítomnosti zastupuje místopředseda. 

V mimořádném případě může jednání výboru HSS ČAS řídit předsedou pověřený člen výboru 
HSS ČAS. 

6) Jednání výboru HSS ČAS mohou být přítomni i ostatní členové HSS ČAS.  
7) Výbor HSS ČAS je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. 
8) Usnesení výboru HSS ČAS se přijímají prostou většinou hlasů z přítomných. 
9) O jednání výboru HSS ČAS připravuje jednatel zápis, který rozešle do 10 dnů členům výboru. 

Do pěti dnů od vzniku zápisu je jednatel HSS ČAS povinen zaslat zápis k rukám předsedy a 
jednatele ČAS (dle stanov ČAS, část čtvrtá, čl. XXI, bod 12). 

 

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení 

1) Jednací řád nabývá platnosti schválením VH. O jeho změnách nebo doplňcích rozhoduje VH. 

 

V Hradci Králové dne 23. 3. 2021 (opraveno 4. 10. 2021) 











Příloha č. 17 k zápisu z 34. valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Usnesení z valné hromady 

Usnesení 34. náhradní valné hromady České archivní společnosti ze dne 26. 10. 2021 

Valná hromada ČAS: 

1) Schvaluje 

a) Zprávy o činnosti ČAS za roky 2019 a 2020 

b) Zprávu pokladního o hospodaření ČAS za účetní roky 2019 a 2020 

c) Rozpočet ČAS na rok 2021 

d) Plán práce ČAS na rok 2021 

e) Udělení čestného členství v České archivní společnosti PhDr. Aleně Šubrtové, CSc., a 

PhDr. Jiřině Psíkové 

f) Vznik Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých a archivů 

g) Organizační řád Hradecké studentské sekce ČAS a Jednací řád Hradecké studentské sekce 

ČAS 

h) Prodloužení mandátu nového výboru ČAS a revizní komise ČAS do termínu konání valné 

hromady v roce 2025  

 

2) Bere na vědomí 

a) Zprávu revizní komise ČAS za účetní roky 2019 a 2020 

b) Zprávu o činnosti Brněnské pobočky ČAS za roky 2019 a 2020 

c) Zprávu o činnosti Ještědské pobočky ČAS za roky 2019 a 2020 

d) Zprávu o činnosti Brněnské studentské sekce za roky 2019 a 2020 

e) Zprávu o činnosti Českobudějovické studentské sekce za roky 2019 a 2020 

f) Zprávu o činnosti Hradecké studentské sekce za roky 2019 a 2020 

g) Zprávu o činnosti Pražské studentské sekce za roky 2019 a 2020 

h) Zprávu o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů za roky 2019 a 2020 

i) Zprávu Jiřího Úlovce o aktuálním dění v českém archivnictví  

j) Zprávu o proběhlém  IV. archivním plesu v Brně 

k) Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČAS 

 

3)  Ukládá výboru ČAS 

a) Projednat průběh a závěry 34. náhradní valné hromady a zajistit realizaci jejího usnesení 

b) Projednat a řešit případné doplňky členů ČAS k usnesení valné hromady, došlé poštou či 

emailem 

c) Udržovat spolupráci s partnerskými společnostmi archivářů v zahraničí 

 

4) Pověřuje 

a) Dosavadního jednatele Michala Sejka zápisem změn vyplývajících z dnešní VH u 

příslušného rejstříkového soudu 

 

 


