
Zápis  z     36.  náhradní  valné  hromady  České  archivní  společnos  konané  dne  28.    dubna   2022  
v     kinosále Národního archivu  

Účast na valné hromadě: 104 individuálních členů

Valná hromada se řídila programem, který byl všem členům distribuován předem. V průběhu valné
hromady (viz bod 2) bylo navrženo a schváleno zařadit původní bod 9 programu nově jako bod 3:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové komise
3. Vystoupení PhDr. Daniela Doležala, PhD., ředitele Odboru archivní správy a spisové služby
4. Zpráva o činnos  za rok 2021
5. Pokladní zpráva a návrh rozpočtu
6. Zpráva revizní komise
7. Zprávy o činnos  sekcí a poboček
8. Plán práce na rok 2022
9. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům
10. Diskuse
11. Usnesení, jeho schválení a závěr

1. Zahájení  
Náhradní  valnou hromadu zahájil  v 10.20 předseda 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  
Předseda ČAS přednesl návrh výboru na orgány valné hromady. Jelikož nebylo dalších návrhů
z pléna, nechal hlasovat:

Předsedající – Karel Halla 
Hlasování: 103/0/1

Zapisovatel – Mar n Myšička

Hlasování: 103/0/1

Návrhová komise – Zdeněk Kravar, Hynek Oberhel, Mar n Sovák

Hlasování: 103/0/1

Předsedající  poté vyzval plénum k případnému doplnění  programu letošní valné hromady.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny připomínky, požádal pouze o přesun vystoupení PhDr.
Daniela Doležala, PhD., na samý začátek jednání z důvodu pracovní vy ženos  pana ředitele.
(viz bod 3). Takto upravený program valné hromady byl následně schválen. 

Hlasování: 104/0/0



3. Vystoupení PhDr.   Daniela Doležala, PhD.  , ředitele Odboru archivní správy a spisové služby  
Předsedající vyzval PhDr. Doležala k přednesení svého příspěvku. Ten v něm všeobecně 
nastínil stav českého archivnictví i to, jak vnímá úkoly odboru archivní správy. Ty mají 
spočívat ve srozumitelné metodice, sbližování státních archivů, ale i v servisu a podpoře 
Ministerstvu vnitra (potažmo celé státní správě) ve věcech spisové služby. Potěšujícím byl pro
něj ohlas k jeho sedmi tezím zveřejněným v únoru a zdůraznil, že přátelská a otevřená debata
je nutná. ČAS považuje v této debatě za významného partnera. Na závěr zdůraznil, že vizi 
českého archivnictví musí nejprve předcházet jeho komplexní rozbor a dle něj definovat nové 
cíle a úkoly, přičemž je třeba do této diskuse zahrnout i veřejnost (badatele, úřady…) Po 
příspěvku předsedající otevřel diskusi ohledně zaznělého.

Jaroslav Bouček se dotázal, zda by se archivnictví nemělo přesunout pod ministerstvo kultury,
jak je tomu v některých evropských zemích. Odpověď: tato otázka se vrací, řešením by snad 
mohlo být generální ředitelství, ale jedná se spíše o teoretickou hypotézu.

Stanislav Bárta: nebylo by řešením generální ředitelství? Odpověď: ano, byla by to cesta, jak 
vyřešit meziresortní záležitosti spojující kulturu, veřejnou správu a vzdělávání. Karel Halla 
připomněl systém fungující v Bavorsku.

Kamila Mádrová: jaké představy o směřování archivnictví má současný náměstek Mgr. Petr 
Vokáč? Změnily se? Odpověď: nepřísluší mi toto hodnotit, ale dosavadní spolupráce je 
konstruktivní.

Stanislav Bárta se rovněž dotázal, jaká je role vědecké archivní rady? Odpověď: VAR je spíše
přežitek, měl by se hledat jiný formát. VAR by se měla zamyslet nad svým fungováním, 
možností je změnit zákon a VAR zrušit nebo změnit její statut.

Doc. Ledvinka jako bývalý předseda VAR doplnil, že původně byla meziresortním orgánem, 
po roce 2007 již ztratila svůj význam, v rámci novely archivního zákona by se měla změnit a 
stát se opět mezirezortním orgánem. Přimlouvá se za nový statut. Odpověď: o VAR se bude 
jednat na nejbližším jednání.

Marie Ryantová jako členka VAR podporuje její reformu a přimlouvá se za její zachování.

Miroslav Eisenhammer: jaká má být role specializovaných archivů? Odpověď: všechny archivy
jsou si rovny, specializované archivy jsou významnou součástí archivní sítě, rozdíl je jen ve 
způsobu řízení, v odborné rovině mají být stejné.

Kol. Kadlec jako archivář Českého rozhlasu vidí problém v osudu písemností po zrušení 
podnikových archivů. Jako druhý problém shledává v elektronické spisové službě. Původci 
nejsou odborníky v IT. Nebude akreditace spisových služeb cestou k tomu, že se z archivářů 
stanou zaměstnanci v IT? Odpověď: akreditace je spíše záležitost pro původce, jedná se o 
obtížný úkol na několik let.

Bohdan Kaňák: Jak se díváte na pozici okresních archivů a jakou vidíte jejich budoucnost? 
Odpověď: představují významné kontaktní místo vůči veřejnosti, ale náročné na finance. 
Jejich postavení je záležitost na širší debatu. Ovšem všechny okresní archivy nemohou 
provádět všechny specializované činnosti (např. restaurování), a to se týká i e-skartací.

Prof. Hlaváček zmínil, že publikační činnost je nedílnou součástí našeho profesního života. Za
redakci SAPu prosí o čtení příspěvků a jejich publikování. Regionální časopisy by neměly být 
konkurentem. Též se tímto obrací na archivní správu, aby podpora SAPu a AČ trvala i nadále.



David Valůšek: Archivnictví chybí vize, ale z roku 2018 máme koncepci do roku 2025, už 
dlouho jsme o ní neslyšeli. Do jaké míry je závazná? Odpověď: ano, je závazná, ale není 
dořešená, ona sama nemá být hlavním cílem.

Jan Bílek připomněl další profesní vzdělávání archivářů-zaměstnanců. Odpověď: další 
vzdělávání mám na paměti, ale je to jeden z úkolů.

Kamila Mádrová jako vedoucí archivu ČVUT: zřizovatel moc nechápe smysl archivu, vhodná 
by byla podpora archivní správy vůči zřizovateli, to nám chybí, bylo by vhodné vymezit, jaké IT
znalosti má mít archivář. Má být spíš uživatel, ne IT specialista. Odpověď: podporu máte; 
specializace pracovišť je problém, jeden archivář nemůže už zvládat dokonale všechny 
oblasti.

Předsedající  následně  diskusi  ukončil,  ale  formálně  ji  nechává  otevřenou,  neboť  ochota
diskutovat ze strany AS zde je. ČAS bude za každou diskusi vděčná.

4. Zpráva o činnos  ČAS za rok 2021  
Zprávu o  činnos  ČAS  přednesl  jednatel  Mar n Myšička.  Ze  zprávy  o  činnos  vyplynula
omezení ak vit spolku v důsledku koronavirové pandemie.
O schválení zprávy o činnos  bylo hlasováno až po ukončení celého bloku zpráv poboček,
studentských sekcí a odborných skupin.
Příloha č. 1 – Zpráva o činnos  ČAS za rok 2021

Hlasování: 104/0/0

5. Pokladní zpráva za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022  
Pokladní  ČAS  Michal  Sejk přednesl  pokladní  zprávu za  uplynulý  rok.  Samozřejmě i  v této
oblas  se zásadně promítla pandemie.
Poté přednesl i  návrh rozpočtu ČAS na rok 2022. O schválení  rozpočtu a pokladní  zprávy
nechal předsedající hlasovat. 
Příloha č. 2 – Pokladní zpráva za rok 2021
Příloha č. 3 – Rozpočet ČAS na rok 2022

Hlasování: 104/0/0

6. Zpráva revizní komise  
Předseda  revizní  komise  Milan  Augus n  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.  Pouze Olomoucká studentská
sekce nejspíše nevyvíjí činnost a tedy nedodala účetnictví ke kontrole. VH vzala zprávu revizní
komise na vědomí. 
Příloha č. 4 – Zpráva revizní komise

7. Zprávy o činnos  sekcí, poboček a odborných skupin  
Předsedající  vyzval  zástupce jednotlivých sekcí,  poboček a odborných skupin k přednesení
zpráv o činnos . Zprávy byly doplněny prezentacemi fotografií z činnos . Všechny zprávy o
činnos  za rok 2021 byly ve stejném či mírně pozměněném znění publikovány v Ročence ČAS
za roky 2020/2021. Následuje výčet řečníků.  
 Brněnská pobočka – Radana Červená, Stanislav Bárta
 Ještědská pobočka – Petr Kolín



 Brněnská studentská sekce – Laura Maniaková
 Českobudějovická studentská sekce – nebyla přednesena
 Hradecká studentská sekce – Andrea Jaklová
 Olomoucká studentská sekce – nebyla přednesena
 Pražská studentská sekce – Kristýna Ansorgová, Jan Hanousek
 Odborná skupina specializovaných archivů – Tomáš Lachman
 Odborná skupina vysokoškolských archivů – Petr Cajthaml

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

8. Plán práce na rok 2022  
Předsedající  představil  plán práce na rok 2022.  Po  obnovení pravidelné činnos  jako jsou
schůze výboru, tvorba ročenky, bude hlavní ak vita směřovat k přípravě archivní konference.
Zmínil rovněž užší spolupráci s Asociací muzeí a galerií. Dalším úkolem výboru bude připravit
návrh na úpravu stanov – hlavním cílem je vyhnout se nutnos  svolávat náhradní  valnou
hromadu, neboť legisla va to již umožňuje. Po vynucené pauze se rovněž obnovují ak vity v
rámci Mezinárodního dne archivů. Upozornil, že pla orma na webu ČAS je funkční, a každý
může akci vložit do připraveného formuláře.

Hlasování: 104/0/0

9. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům  
Poté vyzval předseda ČAS plénum k diskusi nad body 4–8. V diskusi vznesl jediný dotaz doc.
Hlaváček na celkový počet archivářů v ČR. Dle údajů z archivní správy je na pozici archivářů
zaměstnáno  zhruba  1200  osob.  Poté  bylo  hlasováno  o  schválení  zprávy  o  činnos  ČAS,
rozpočtu na rok 2022 a návrhu plánu práce na rok 2022 (viz hlasování u bodů 4, 5 a 8).

10. Diskuse  
Předsedající poté vyhlásil obecnou diskusi nejen k probíraným bodům. Z pléna však žádných
diskusních příspěvků nebylo.

11. Usnesení, jeho schválení a závěr  
Předsedající vyzval předsedu návrhové komise Hynka Oberhela, aby přednesl 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. 13 – Usnesení z valné hromady

Hlasování: 103/0/1

Předsedající poděkoval všem za korektní jednání valné hromady, popřál všem mnoho zdaru
v jejich práci, pevné zdraví a valnou hromadu ukončil ve 13.00 hod.

Zapsal Mar n Myšička
28. 4. 2022


