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Zápis č. 3. z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s.
Datum, čas a místo konání schůze:
10. 2. 2022, 10:30, Státní oblastní archiv v Praze

Přítomni:
Na schůzi je přítomno 11 členů z celkového počtu 13 členů
Přítomni: Karel Halla, Pavel Jakubec, Markéta Járová, Tomáš Lachman, Martin
Myšička, Xenie Penížková, Michal Sejk, Michal Severa, Miroslav Svoboda, Hana
Šústková, Davis Valůšek
Omluveni: Stanislav Bárta, Hynek Oberhel
Hosté: Daniel Doležal (člen revizní komise)
Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.
Program:
1) Aktuální problémy českého archivnictví
2) Agendy ČAS
3) Valná hromada ČAS 2022
4) Zřízení datové schránky pro ČAS
5) RVS (MS)
6) Příprava konference v Pardubicích
7) Publikační činnost
8) Zápis do spolkového rejstříku
9) Členská základna a členské příspěvky
10) Spolupráce se zahraničními archivními společnostmi
11) Různé
1) Aktuální problémy českého archivnictví

Daniel Doležal seznámil přítomné s okolnostmi vzniku svého textu o problémech v
českém archivnictví zveřejněného v předchozích dnech na webových stránkách ČAS.
Text podnítil následnou rozsáhlou diskusi, ve které zazněly obdobné zkušenosti.
Členové výboru vyjádřili textu podporu a všechny následné reakce, které výboru
dojdou, budou zveřejněny na webu ČAS. Kol. Doležal rovněž informoval o plánu
uspořádat v Hradci Králové konferenci na toto téma (termín nebyl stanoven). Výbor se
jednoznačně shodl na podpoře obdobných aktivit a ochotě moderovat diskuzi na
předestřená témata.
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2) Agendy ČAS

Bylo projednáno rozdělení zbývajících agend mezi členy výboru.
a) Ediční činnost:
Kol. Sejk informoval o aktuálním stavu ročenky – zásadní příspěvky již byly
odevzdány, zbývající autoři budou osloveni. K původnímu týmu redakční rady přibyl
kolega Augustin. Přehled nových knih se uvolili i nadále zajišťovat kolegové Jakubec,
Severa a Ďurčanský.
Kol. Halla informoval o pokračující iniciativě M. Augustina – kniha vzpomínek prof.
Hlaváčka je v přípravě. Kol. Sejk v souvislosti s vydáním hovořil o možnosti dotace
od RVS. Dalším počinem kol. Augustina je setkání editorů z archivů v Jihlavě v
měsíci dubnu/květnu.
b) Zastoupení v Modrém štítu – kol. Lachman, jako člen výboru ČAS, vyjádřil souhlas
být členem komitétu Modrý štít za ČAS a výbor ho na tuto pozici ve výboru ČKMŠ
tímto deleguje a dosavadnímu zástupci kol. Smitkovi děkuje za jeho dosavadní
činnost.
c) Semináře a přednášky – předseda Halla vyzval přítomné k návrhům témat, které
mohou být předneseny pod hlavičkou ČAS.
d) Úpravy stanov a jednacích řádů – kol. Halla se optal přítomných, zda již mají
připravené konkrétní návrhy a připomínky. Protože tomu tak nebylo, vyzval přítomné
k jejich zaslání, pokud možno co nejrychleji, aby je bylo možno zapracovat. Jejich
projednání valnou hromadou se předpokládá v příštím roce.
3) Valná hromada ČAS 2022

Termín valné hromady ČAS byl stanoven na čtvrtek 28. dubna 2022.
4) Zřízení datové schránky pro ČAS

Především s ohledem na snazší komunikaci s krajským soudem při zápisu do
spolkového rejstříku, se výbor usnesl na zřízení datové schránky pro ČAS, z.s. Kol.
Myšička byl pověřen zajištěním potřebných podkladů.
5) RVS

Kol. Sejk informoval o vyúčtování dotace za rok 2021 a žádost o dotaci na rok 2022.
Vyúčtování i žádost byly zaslány v řádných termínech. Dále informoval, že končí funkční
období výboru RVS. Valná hromada RVS proběhne 27. dubna a ČAS může do 28.února
nominovat do výboru svého zástupce.
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6) Příprava konference v Pardubicích

Kol. Halla informoval, že nejbližší organizační schůzka k přípravě archivní
konference proběhne 24. 2. přímo v Pardubicích. Je zajištěna prohlídka alternativního
místa konání. V nastalé diskusi byla otevřena především otázka financování. Problémem
se jeví redukce rozpočtů některých archivů v oblasti cestovní náhrad. Kol. Valůšek
navrhl, že bude vhodné informovat ředitele archivů, aby s účastí na konferenci počítali ve
svých rozpočtech pro příští rok. Kol. Sejk připomněl možnost požádat rovněž o vyšší
dotaci u RVS, než jaká byla v minulých letech. Žádost je nutno podat do poloviny října
2022.
7) Publikační činnost

Z předchozích let zůstalo na skladě větší množství několika ročenek, dále větší
množství výtisků sborníku z liberecké konference (cca 100 ks) a sborníku Bohemia
Saxonia. Kol. Sejk navrhl oslovit další knihovny, zda by měly zájem o starší výtisky
zdarma, pouze za úhradu poštovného. Kol. Halla navrhl již dříve naskenované obálky
umístit na webové stránky a více tak propagovat jejich expedici. Bude vhodné pro příště
stanovovat spíše nižší množství výtisků. Dále v diskusi navrhl jako jednu z možností
vydávat napříště sborníky z konferencí v elektronické podobě, avšak tuto možnost bude
třeba ještě zvážit, neboť účastníci jsou tradičně zvyklí na tištěnou formu, kterou obdrží
„do ruky“.
8) Zápis do spolkového rejstříku

Kol. Sejk informoval členy výboru, že zápis do spolkového rejstříku proběhl v
pořádku a je aktuální k 26. 10. 2021.
9) Členská základna a členské příspěvky

Kol. Sejk dále informoval, že ČAS má aktuálně 527 členů, z toho 7 kolektivních. Byla
nadnesena otázka úpravy členského příspěvku, i s ohledem na udělení dotace od RVS,
která zohledňuje finanční podíl vlastního členstva. Kol. Halla upozornil, zda-li bude mít
ČAS dostatek projektů, které by zvýšení příspěvku odůvodnily. Případné navýšení
příspěvku je tedy otázkou až dalších let.
10) Spolupráce se zahraničními archivními společnostmi

Kol. Halla seznámil přítomné s možnostmi spolupráce se zahraničními společnostmi.
Aktuálně se koná Frühjahrskonferenz v Mnichově (6. a 7. dubna) skupiny univerzitních
archivů (Dreiländertagung der Fachgruppe 8 „Bewertung-eine Kernaufgabe im Archiv).
Na ní se kol. Halla zúčastní s příspěvkem na téma Dokumentationsprofil in der Praxis der
tschechischen Archive a rovněž debatního stolu.
ČAS i Landesverband Sächsischer Archivare mají zájem pokračovat v kontaktech a
přeshraniční spolupráci, které byly dočasně přerušeny epidemickou situací. Na 10. března
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je plánována on-line schůzka, které se za německou stranu zúčastní nový předseda
Michael Ruprecht z Městského archivu v Lipsku, Paolo Cecconi z Městského archivu v
Chemnitz a ředitelé dalších městských archivů v německém pohraničí. Témata ke
spolupráci se nabízejí kultura (Chemnitz bude v roce 2025 kulturním městem Evropy) a
projekty v rámci UNESCO, např. lázeňství a hornictví v Krušnohoří. ČAS by měla spíše
podporovat spolupráci jednotlivých archivů z obou stran hranice.

11) Různé

Kol. Halla připomněl, že je třeba dokončit některé úpravy webových stránek.
Nedošly žádné návrhy na udělení čestného členství.
Další schůze byla stanovena na 21. dubna 2022 od 10:30 v SOkA Cheb.
Zapisovatel: Martin Myšička
Ověřovatelé: Karel Halla
David Valůšek

Datum a podpis:
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