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Zápis z 2. řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s. 

 

Datum, čas a místo konání schůze: 

16. 12. 2021, 10:30, Státní oblastní archiv v Praze 

Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 11 členů z celkového počtu 13 členů 

Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Pavel Jakubec, Markéta Járová, Martin Myšička, 

Hynek Oberhel, Xenie Penížková, Michal Sejk, Miroslav Svoboda, Hana Šústková, Davis 

Valůšek 

Omluveni: Tomáš Lachman, Michal Severa 

Hosté: Daniel Doležal (člen revizní komise) 

 

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

Program: 

1) Plán činnosti na rok 2022 

2) Agendy ČAS 

3) Zpráva o sněmu AMG v Brně 

4) Plenární zasedání UNESCO 

5) Schválení odměny pro za diplomy pro čestné členky na VH 

6) Schválení odměny za grafiku 

7) Dotace RVS 

8) Úprava stanov ČAS (jednací, volební a hlasovací řády)  

9) Výjezdní výbory 

10) Poděkování bývalým členům výboru 

11) Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení členské schůze 

Zasedání schůze zahájil předseda Karel Halla. Přivítal všechny přítomné a vyjádřil naději, 

že se výbor bude v následujícím období již scházet pravidelně. Přítomné přivítal též 

kolega Daniel Doležal jakožto hostitel. 

 

2) Plán činnosti na rok 2022 

Kol. Halla představil plán činnosti na rok 2022, který se může dle stávající situace změnit. 

Jednou z hlavních aktivit bude příprava na archivní konferenci v Pardubicích v roce 2023. 

Kol. Valůšek seznámil členy výboru s dosavadními kroky, které byly podniknuty ještě 

před nástupem pandemie. Proběhla jednání ohledně pronájmu kongresového sálu, dále s 
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Univerzitou Pardubice, která nabídla možnosti streamového přenosu. Ukázalo se, že je 

možno uspořádat konferenci i v prostorech univerzity. Bude však třeba zjistit podmínky, 

které v roce 2023 bude univerzita nabízet. Ubytování účastníků bude třeba řešit v 

několika zařízeních. Historické téma konference bylo předběžně odsouhlaseno, stejně tak 

rozdělení některých sekcí. Vše bude ale znovu předmětem diskuse organizačního výboru 

po obnovení příprav. Jednání se sponzory zůstává na předsednictvu, bude nutná 

spolupráce se SOA Zámrsk/Hradec Králové. 

Další aktivitou zůstává Mezinárodní den archivů. Bude třeba informovat archivy, že si 

sami mohou vkládat příspěvky na web do připravené šablony. 

V plánu zůstává archivní exkurze, kterou je třeba včas připravit. Kol. Sejk doplnil, že 

náplň exkurze je už rámcově stanovena. 

Pokračovat bude přeshraniční spolupráce. Předseda informoval o archivní konferenci v 

Maďarsku, které se bylo možno účastnit osobně, stejně jako rakouského archivního 

sněmu. V Německu archivní sněm neproběhl vůbec, další se bude konat napřesrok dle 

epidemické situace, nicméně spolupráce probíhá i nadále. V Mnichově se uskuteční 

setkání sekce univerzitních archivů, které se zúčastní kol. Halla a Ďurčanský. V 

Maďarsku se archivní konference bude konat v létě, jak bylo potvrzeno, o dalších 

zahraničních akcích není mnoho známo. Kol. Valůšek doplnil, že na Slovensku se 

konference uskuteční v květnovém termínu ve Smolenicích. 

 

3) Agendy ČAS 

V rámci činností, které ČAS průběžně vykonává, představil kol. Halla návrh na rozdělení 

jednotlivých hlavních agend: 

a) archivní konference – projednáno výše, viz bod 2, 

b) ročenka ČAS – bude zřízen e-mail pro členy redakční rady (M. Sejk, M. Severa, M. 

Augustin), je třeba stanovit pevné termíny pro odevzdání příspěvků, rozdělit si jednotlivá 

témata (biografie apod.), obdobně by se mělo postupovat při sborníku z konference, zde 

je vhodné kooptovat do redakční rady další osoby, ideálně někdo z výboru, hlásí se kol. 

Jakubec. 

c) webové stránky ČASu včetně stránek MDA a konferencí – kol. A. Hejtmanová se bude 

dál starat o technické záležitosti, novinky prozatím vkládá kol. Severa. Kol. Halla oslovil 

přítomné, kdo má zájem participovat. V následné diskusi se přihlásila kol. Penížková. 

Správu webu (jeho jednotlivých částí) bude nicméně ještě třeba projednat podrobněji na 

některé z příštích schůzí. Ohledně zpráv na Facebook je hlavním správcem kol. Severa, 

přístup mají ale všichni členové předsednictva. 

d) archivní exkurze – vzhledem k ohlasům z předchozích let bude třeba zlepšit 

informovanost pro účastníky, především co se týče programu a přihlášky. Dále je třeba 

dbát na pečlivou kalkulaci nákladů, aby byl rozpočet exkurze vždy vyrovnaný. Tento úkol 
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si i na následující období ponechává kol. Sejk. Předseda nadnesl, zda nechce s organizací 

vypomoci někdo ze členů výboru. Přihlásila se kol. Penížková.  

e) studentské sekce – je třeba zlepšit komunikaci se studenty, rovněž komunikovat více s 

jednotlivými katedrami, tuto agendu si může vzít na starosti kol. Bárta. Ten připojil 

některé praktické zkušenosti s tím, že by bylo vhodné více propojit činnost kateder i 

studentských sekcí navzájem. 

f) studentská soutěž – souvisí s předchozí agendou. Bude třeba připravit nový status, kol. 

Valůšek informoval o již diskutovaných změnách: soutěž vyhlašovat ve dvouleté periodě, 

ocenění předávat na archivní konferenci, kde by měl ceremoniál vyšší prestiž, změnit 

způsob financování. Kol. Bárta upozornil na možnost, že vítězná práce může být i 

publikována, např. v SAPu. 

g) zahraniční vztahy – kol. Halla upozornil, že je možné, aby se i členové výboru účastnili 

zahraničních setkání a konferencí, není třeba, aby jezdili pouze členové předsednictva. 

Kromě sousedících států má ČAS vazbu i na Slovinsko a Chorvatsko. Dále informoval, že 

spolupráce s Mezinárodní archivní radou (ICA), respektive snaha o navázaní bližší 

spolupráce, zůstala bez odezvy. Komunikace s ICA je velmi složitá, bez zpětné vazby, 

možnost kooperace nicméně zůstává otevřená i do budoucnosti. Pokračující spolupráce 

mezi archivními spolky v rámci V4 je též možná, hlavními organizátory je v tomto 

případě polská strana. Není vyloučena další spolupráce, intenzivní kontakty se jeví 

vhodné spíše pro archivy v příhraničí. Kol. Valůšek následně shrnul zkušenosti z 

dosavadní spolupráce, především s polskou stranou. 

h) encyklopedie archivů – ČAS již nebude v tomto projektu pokračovat. Jedná se o úkol, 

který je pro členy výboru příliš časově náročný. Navíc byli ředitelé oblastních archivů na 

poradě kolegou Wannerem informováni o vznik obdobně koncipovaného projektu na 

úrovni archivní správy. 

ch) předseda informoval o aktivitách kol. Augustina, který rozpracoval ideu ediční řady 

rozhovorů s osobnostmi, seznámí s ní členy na některém z dalších jednáních výboru. 

i) databáze (zesnulých) archivářů – kol. Valůšek informoval o iniciativě, jejímž původním 

účelem byla evidence hrobů archivářů, která by byla veřejně přístupná v elektronické on-

line databázi. Dr. Pražáková a Dr. Hoffmannová souhlasily s využitím dat z lexikonu 

archivářů, takže databáze bude moci zahrnovat všechny archiváře, bude však třeba 

převést biogramy z tištěné verze do elektronické. Kol. Bárta navrhl spolupráci a možnosti 

technologií na převod textů OCR i případné technické řešení prezentace. Kol. Svoboda se 

uvolil agendu zaštítit. V první fázi půjde o zmapování možností a stanovení kritérií 

výběru. 

j) archivní legislativa – je vhodné obnovit členství v komisích, 
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k) Česká komise pro UNESCO – kol. Sejk, který zastupuje ČAS v sekci pro kulturu a 

životní prostředí, stručně informoval o svých dvouletých zkušenostech na jednání. Zde 

bude pokračovat i v tomto funkčním období. 

l) Modrý štít – za ČAS je zástupcem kol. Smitka, bude vhodné, aby byl pověřen některý 

ze členů výboru, bylo navrženo oslovit kol. Lachamana. 

m) přednášky a další aktivity – kol. Halla vyzval přítomné, zda by rozvážili témata, která 

by bylo možno realizovat, kol. Bárta navrhl propojit případné přednášky s činností 

pobočky, aby se aktivity objevily na obou místech, kol. Halla otevřel možnost inspirovat 

se tématy v zahraničí. 

n) stanovy ČASu – po šesti letech nadešel čas je aktualizovat dle nové právní praxe, např. 

zjednodušit konání náhradní valné hromady, návrhy lze projednat na dalších jednáních 

výboru. Některé dílčí úpravy lze připravit do nejbližší valné hromady, stejně tak lze 

upravit i organizační řády. 

 

4) Zpráva o sněmu AMG v Brně 

Kol. Valůšek informoval o sněmu Asociace muzeí a galerií, kterého se v listopadu 2021 

zúčastnil v Brně, byl přítomen úvodní části sněmu. Sdělil, že je vhodné navázat užší 

spolupráci s AMG,  NPÚ a knihovnickými organizacemi. Jako jednou z možností navrhl 

vzájemně se zvát na konference, vhodnou platformou k tomu se jeví i konference 

„Archivy, muzea, knihovny v digitálním světě“. K tomu připojil kol. Bárta poznatek, že 

by bylo možno na archivní konferenci věnovat jednu sekci spolupráci paměťových 

institucí. Kol. Halla konstatoval, že je nutno spolupráci zintenzivnit. Byl navázán kontakt 

s nově zvolenou předsedkyní AMG a počátkem roku se domluví schůzka. 

 

5) Plenární zasedání UNESCO 

Projednáno výše, viz bod 3 k). 

 

6) Schválení odměny za diplomy pro čestné členky na VH 

Diplomy pro čestné členky byly vytvořeny v restaurátorské dílně v SOkA Horšovský 

Týn. Předseda navrhl odměnu ve výši 500,- Kč / kus a proplacení nákladů. Vzhledem k 

dobrým zkušenostem navrhl pokračovat ve spolupráci s restaurátorskou dílnou i do 

budoucna. 

 

Usnesení 1/2/21: Výbor ČAS, z.s. schvaluje odměny za diplomy pro čestné členky na 

VH 

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

7)  Schválení odměny za grafiku 
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Grafické práce (pozvánka na valnou hromadu, PF) vytvořila Pavlína Pejlová. Předseda 

podal návrh na odměnu ve výši 5000,- Kč. 

 

Usnesení 2/2/21: Výbor ČAS, z.s.  schvaluje odměny za grafiku 

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

8) Dotace RVS 

Kol. Sejk informoval o vrácení nevyčerpané dotace ve výši 30.000,- Kč pro rok 2021. 

Částka byla vrácena 14. 12. 2021. Dotace byla původně určena na tisk ročenky, který se 

však nerealizoval. Na rok 2022 bude podána žádost na stejnou částku i účel. 

 

9) Úprava stanov ČAS (jednací, volební a hlasovací řády)  

Projednáno výše, viz bod 2. 

 

10) Výjezdní výbory 

Kol. Halla sdělil, že je zájem o jednání výboru mimo Prahu, vhodné pro výjezdní 

zasedání jsou jarní a podzimní měsíce. Dal členům k úvaze, kdo se ujme pozvání. 

 

11) Poděkování bývalým členům výboru 

Poděkování bývalým členkám a členům výboru proběhlo na valné hromadě. Protože na 

VH nebyly přítomny kol. Hajzlerová a Plucarová, předseda Halla dodatečně oběma 

kolegyním poděkoval a sdělil, že bude poděkování vyjádřeno ještě při osobním setkání. 

 

12) Různé 

Kol. Sejk sdělil, že již má všechny podklady k zápisu do rejstříkového soudu k dispozici. 

V nejbližší lhůtě bude podán návrh, tedy od nového roku budou změny provedeny. 

Proběhla diskuse ohledně udělení čestného členství. Kol. Halla požádal členy podat 

případné návrhy. 

Termín valné hromady se jeví jako vhodný v druhé polovině března, přesné datum bude 

stanoveno na následujícím jednání výboru. 

Kol. Penížková navrhla realizovat doprovodný konferenční program v Pardubicích ve 

spolupráci s Východočeským muzeem. 

Na závěr schůze kol. Halla popřál přítomným hezké svátky a vše dobré do nového roku. 

 

Další termín schůze: 10. 2. 2022, od 10:30 v SOA Praha 

Zapisovatel: Martin Myšička 

Ověřovatelé:  Karel Halla 

  David Valůšek  Datum a podpis:  


