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Zápis č. 4 z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s. 

 

Datum, čas a místo konání schůze: 

19. 4. 2022, 10:30, Státní okresní archiv Cheb 

 

Svolavatel / předseda zasedání: 

Karel Halla 

 

Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 8 členů z celkového počtu 13 členů 

Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Markéta Járová, Tomáš Lachman, Martin 

Myšička, Hynek Oberhel, Xenie Penížková, David Valůšek 

Omluveni: Pavel Jakubec, Michal Sejk, Michal Severa, Miroslav Svoboda, Hana 

Šústková 

 

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

Program: 

1) Valná hromada ČAS 2022  

2) Zřízení datové schránky pro ČAS  

3) RVS (KH) - plenární zasedání  

4) Konference v Pardubicích 

5) Ročenka ČAS 

6) Přednášky a další aktivity ČAS na 2022 – plán práce 

7) Stanovy ČAS 

8) Studentské sekce – došlé zápisy 

9) Spolupráce se zahraničními archivními společnostmi (Landesverband Sachsen, VdA - 

Frühjahrkonferenz der Fachgruppe 8 - Archivy vysokých škol a vědeckých institucí)  

10) Hroby archivářů  

11) Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení schůze 

Zasedání schůze zahájil dle platných stanov ČAS Karel Halla. Konstatoval, že schůze 

výboru je usnášeníschopná. 

 

2) Valná hromada ČAS 2022  

Kol. Halla na úvod shrnul organizační zajištění valné hromady. 
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3) Zřízení datové schránky pro ČAS  

Předseda dále informoval členy výboru o zprovoznění datové schránky ČAS a rovněž 

o úspěšném převodu dispozičních práv k bankovnímu účtu ve Fiobance. 

 

4) RVS - plenární zasedání  

Kol. Halla seznámil přítomné se žádostí čtyř nových společností o členství v radě 

RVS, které budou projednávány na plenárním zasedání. Členové výboru se v krátké 

diskusi shodli a doporučili předsedovi, aby po uskutečněných prezentacích na 

plenárním zasedání hlasoval dle svého uvážení. 

 

5) Konference v Pardubicích 

Zevrubně kol. Halla informoval o poslední schůzce ohledně organizace následující 

archivní konference, která proběhla v Pardubicích 24. února 2022. Byl již stanoven 

termín a místo konání. Konference se bude konat 16.-18. května 2023 v prostorách 

Pardubické univerzity. O prostorech pro konání společenského večera se nicméně 

bude jednat. Kol. Valůšek informoval o programu: k dispozici bude aula a tři sály. 

Kol. Řeháček bude garantem archivně-historického tématu, na další program je 

vyčleněno 5 sekcí, další 4 sekce jsou zvažovány jako  workshopy. Přislíbená jsou již 

témata od kol. Kahudy – ztráta archiválií od 18. století po dnešek a kol. Vojáčka – 

elektronické databáze; jako další možné téma navrhl kol. Halla autorské právo. V 

nastalé diskusi vyplynuly další možnosti – vyčlenit jednu sekci pro zahraniční 

účastníky, též pro studenty (bude-li z jejich strany zájem), případně oživit komunikaci 

se zástupci ostatních paměťových institucí. Kol. Bárta navrhl využít konferenci k 

setkání vysokoškolských pracovníků a studentů. Jako další možné téma navrhl vztah 

archivů vůči veřejnosti, případně vize do budoucnosti. Navrhl též uspořádat před 

konferencí on-line setkání k tématům sedmi tezí uveřejněných kol. Doležalem v únoru 

tohoto roku. Tematické zaměření konference bude ještě diskutováno s ředitelem 

archivní správy kol. Doležalem. Předseda připomněl, že do příštího jednání výboru 

bude vhodné mít hotový koncept programu. 

 

6) Ročenka ČAS 

Kol. Sejk z důvodu své nepřítomnosti dodal informace do zápisu dodatečně: ročenka 

ČAS za roky 2020/2021 bude distribuována na valné hromadě. 
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7) Přednášky a další aktivity ČAS na 2022 - plán práce 

Kol. Halla informoval o připravovaném setkání iniciované kol. Augustinem pod 

názvem „Publikační strategie archivu“, které bude zahrnovat oblasti spojené s 

publikováním v podmínkách archivů, tj. využívání finančních zdrojů, distribuční 

kanály, e-publikování aj. Setkání se bude konat v Jihlavě 10. 5. 2022. 

 

8) Stanovy ČAS 

Byly diskutovány některé návrhy na úpravy stanov, jako hlavní se jeví úprava v oblasti 

svolání náhradní valné hromady. Kol. Valůšek navrhl zabývat se rovněž úpravou délky 

funkčního období členů výboru s ohledem na dvouletou periodu archivních konferencí, 

u stanov poboček pak zvážit omezení počtu funkčních období. Další návrhy je třeba 

zaslat předsedovi do příštího výboru. Budou předloženy valné hromadě v roce 2023. 

 

9) Studentské sekce - došlé zápisy 

Kol. Halla seznámil s došlými zápisy Pražské studentské sekce a Hradecké studentské 

sekce došlé ČASu. Následně se rozvinula diskuse o možnostech užší spolupráce a 

komunikace se studentskými sekcemi, případně komunikace s jednotlivými katedrami. 

Zmíněno bylo vyhlášení výsledků studentské soutěže během konference. 

 

10) Spolupráce se zahraničními archivními společnostmi 

Kol. Halla se zúčastnil on-line schůzky se zástupci Saského zemského svazu (za 

německou stranu jednali předseda Michael Ruprecht z Městského archivu Lipsko a 

Paolo Cecconi z Městského archivu Chemnitz), na které byly zjišťovány možnosti 

drobné přeshraniční spolupráce. Hlavní aktivity zůstávají na příhraničních archivech. 

Témata se nabízejí např. přeshraniční obchod, dějiny židů apod. 

S kol. Ďurčanským a kol. Brčákem se rovněž zúčastnil jarní konference 

vysokoškolských archivářů v Mnichově. 

 

11) Hroby archivářů  

Kol. Myšička informoval o prosbě dr. Mikuška, který se na výbor obrátit s dotazem 

ohledně péče zanedbaného hrobu prof. Zdeňka Fialy. Rozvinula se debata o 

možnostech péče o hroby archivářů, ať už formou patronátu či adopce. Tuto aktivitu 

je třeba ještě projednat s místně příslušnými archivy či katedrami. 

 

12) Různé 

V závěrečné diskusi kol. Penížková upozornila, že bude třeba připomenout archivům 

blížící se Mezinárodní den archivů. 
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Kol. Bárta informoval o plánované zahradní slavnosti ve vile Löw-Beer dne 18. 

června a rovněž o kurzech letní školy pomocných věd historických Scriptorium 

Brunense. Jednatel byl požádán, aby o letní škole rozeslal informační e-mail. 

 

Příští zasedání výboru se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022 od 10:00 na katedře 

archivnictví a PVH Masarykovy univerzity v Brně. 

 

 

Zapisovatel: Martin Myšička 

 

Ověřovatelé:  Karel Halla  

  David Valůšek  Datum a podpis: 18. 5. 2022 Cheb a Zlín 

 


