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Zápis č. 5 z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s.

Datum, čas a místo konání schůze:
22. 6. 2022, 10:00, Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity

Přítomni:
Na schůzi je přítomno 11 členů z celkového počtu 13 členů
Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Markéta Járová, Tomáš Lachman, Martin
Myšička, Hynek Oberhel, Xenie Penížková, Michal Sejk, Michal Severa, Miroslav
Svoboda, David Valůšek
Omluveni: Pavel Jakubec, Hana Šústková,
Hosté: Radana Červená, Daniel Doležal
Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Program:
1) RVS (KH) - plenární zasedání
2) Konference v Pardubicích
3) Přednášky a další aktivity ČAS na rok 2022
4) VAR
5) Exkurze
6) Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
7) Členské příspěvky 2020-2021
8) Ročenka - revize stavu
9) Sborník z konference v Plzni
10) Hroby archivářů
11) Studentské sekce
12) UNESCO - podpora memoranda
13) Zahraniční spolupráce - Slovenské archivné dny
14) Různé
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Průběh jednání:
1) Zahájení schůze výboru
Zasedání schůze zahájil dle platných stanov ČAS Karel Halla. Konstatoval, že schůze
výboru je usnášeníschopná. Přivítal také hosty.
2) RVS (KH) - plenární zasedání
Předseda informoval o volebním zasedání Rady vědeckých společností. Do
výkonného výboru byli za společenské vědy zvoleni doc. J. Buriánek, prof. J. Fischer
a doc. J. Čechurová. Kol. Halla hlasoval pro přijetí České speleologické společnosti a
Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech, které byly přijaty do RVS. Jednání
nově zvoleného výboru je předběžně stanoveno na září, kde se budou projednávat
podmínky pro přidělování dotací. Podrobněji viz zápis v příloze č. 1.
3) Konference v Pardubicích
Kol. Halla v hlavních bodech seznámil přítomné s organizační schůzkou, která se
uskutečnila dne 15. června. Organizátoři byli přijati u primátora, kde byla přislíbena
záštita i nefinanční plnění (volné vstupy a doprava). Pro společenský večer byly
shlédnuty dva prostory – obchodní centrum Atrium Palace a Výstavní a společenské
centrum IDEON. Nabídky jsou již zčásti zaslány, ohledně prostor a zázemí se jako
vhodnější jeví Ideon.
Je přislíben pronájem prostor Univerzity Pardubice, univerzita též dodala finanční
nabídku. Jsou zde možnosti jak jednacích sálů s různou kapacitou, tak zázemí pro
sponzory, wifi, streamování, šatny atd.
Rovněž Východočeské muzeum nabídlo spolupráci. Ze strany vedení instituce je velká
ochota připravit pro účastníky konference individuální program.
Byla projednána forma sponzorské přihlášky. Bude třeba upravit ceny za jednotlivé
služby, navýšení cca 10-15 % kvůli všeobecnému růstu cen.
Kol. Valůšek informoval o programu: bude zachována generální sekce na začátku ve
formě panelové diskuse. Konference bude mít tři odborné sekce, které jsou již z větší
části naplněny. Kol. Řeháček je garantem tématu využívání archiválií. Je snahou, aby
jedna ze sekcí byla vždy prakticky zaměřená pro archiváře. Mimo hlavní program je
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možno využít jeden malý sál (36 míst) k uzavřeným jednáním, např. pro odborné
sekce na pracovní jednání, jednání se zahraničními účastníky. Například se uvažuje o
setkání zástupců odborných spolků dalších paměťových institucí. Kol. Bárta doplnil,
že by rád uspořádal uzavřené jednání zástupců vysokých škol, pokud bude z jejich
stran zájem.
Doprovodný program konference se stále ladí a bude zaměřen na město Pardubice a
nejbližší okolí – Kunětická hora a památník Zámeček.
Kol. Severa plánuje pro zahraniční účastníky návštěvu Litomyšle, program je již
rámcově dohodnut s tamními kulturními institucemi.
Kolegové Sejk a Valůšek se setkali se zástupci firmy HrubyMoving a diskutovali o
možnostech podpory konference a dalších aktivitách.
Na závěr tohoto bodu nechal předseda hlasovat o navržených cenách ve sponzorské
přihlášce. Výbor se shodl na upraveném ceníku, který bude zveřejněn na stránkách
ČAS.(viz. příloha č. 2)
Usnesení 1/5/22: Výbor ČAS, z.s. schvaluje předloženou sponzorskou přihlášku s
upravenými cenami. (viz. příloha č. 2)
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
4) Přednášky a další aktivity ČAS na rok 2022
Kol. Halla informoval o setkání, které iniciovali kol. Augustin a Cukr ohledně
publikační činnosti ve státních archivech. V podrobnostech odkázal na zápis, který je
na webu ČASu. Na pracovním setkání proběhla rozsáhlá diskuse, účastníci zhodnotili
setkání jako přínosné. Na dotaz kol. Červené, zda se počítá jen se státními archivy,
odpověděl kol. Halla, že ne, že se do budoucna počítá i s účastí nestátních archivů.
Kol. Doležal doplnil praktickou poznámkou, že je obtížné organizačně zajistit setkání
všech archivů a je třeba najít účelný formát, jak přizvat zástupce dalších typů archivů.
Další aktivitou je připravovaná kniha vzpomínek prof. Hlaváčka, jejíž prezentace
může proběhnout již na konferenci v Pardubicích.
Kol. Doležal dále připomněl jednodenní konferenci v listopadu o problémech v
archivnictví, která se zaměří na tři hlavní body – 1) podoba archivů v současné době,
2) společné body v rámci přehlednosti archivnictví a 3) zátěž ohledně archivního
popisu.

Č e s k á a r c h i v n í s p o l e č n o s t, z. s.
Archivní 4, 149 00 Praha 4 - Chodovec
IČO: 48137421
www.cesarch.cz

5) VAR
Kol. Halla vyzval kol. Doležala k seznámení s okolnostmi kolem Vědecké archivní
rady. Fungování VAR vyplývá ze zákona a ředitel AS je jejím 1. místopředsedou. Kol.
Doležal seznámil stručně přítomné, jak nastavit nové fungování rady. Nabízí se
několik možností: 1) VAR ze zákona vypustit a zcela zrušit, 2) vytvořit odbornou
mezirezortní komisi o archivnictví, 3) vytvořit radu expertů, 4) přeměnit VAR na
čestnou, symbolickou radu. Zájem o transformaci rady je. Kol. Doležal nyní
připravuje nový statut VAR. Členství v radě nemá být doživotní.
Kol. Halla navázal, že v rámci VAR mohou fungovat i pracovní skupiny. Nabídl
pomoc ČASu v této věci. (viz. příloha č. 3)
6) Exkurze
Kol. Sejk oznámil, že program podzimní exkurze je již hotový. Návštěva SOkA
Dobřichovice, vily v Dobřichovicích, nová budova SOkA Louny a město Louny.
Město Žatec a chrám piva a chmele. Zajištěn je již autobus. Ceny se velmi zvedly, ale
vzdálenosti jsou tentokrát kratší. Ubytování je zajištěné v Žatci, v Lounech je problém,
takže ještě není možné stanovit definitivní cenu. Ta se zatím pohybuje kolem 2000,na osobu, ale není ještě určená. Na dotaz kol. Myšičky ohledně přepočítávání cen
kvůli odhlášení účastníků sdělil, že tyto výkyvy již budou zohledněny v ceně. Kol.
Penížková doplnila, že termín byl stanoven na 6.-8. října.
7) Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
Kol. Halla shrnul důvody, které vedly k úpravě statutu soutěže. Kol. Valůšek jej
doplnil a také zrekapituloval poslední kolo soutěže. Představil návrh nového statutu.
Statut bude projednán se zástupci kateder téhož dne odpoledne. Předseda dal po
diskusi hlasovat s navrhovaným textem, ke kterému se členové výboru mohli vyjádřit
již předem v diskusi per rollam. (Nový statut souteže viz. příloha č. 4)
Usnesení 2/5/22: Výbor ČAS, z.s. schvaluje nový statut soutež ČAS o Cenu univ.
prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
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8) Členské příspěvky 2020-2021
Kol. Sejk seznámil členy výboru s platební morálkou členstva, která v době
covidových opatření značně poklesla. Výbor vyzval pokladníka zaslat během podzimu
ještě jednu upomínku.
Usnesení 3/5/22: Výbor ČAS, z.s. ukládá pokladníkovi ČAS, z.s., aby uvědomil
členy ČAS o nezaplacení jejich ročního příspěvku.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
9) Ročenka - revize stavu
Kol. Sejk by rád získal zpětnou vazbu k ročence, především k jejímu obsahu. Přes léto
připraví a rozešle dotazník, který na podzim vyhodnotí.
10) Sborník z konference v Plzni
Kol. Sejk dále informoval o stavu zpracování sborníku z poslední konference.
Momentálně se čeká se na 2. recenzní posudek, do tisku by měla jít během léta.
Probíhají jednání s pelhřimovskou tiskárnou.
11) Hroby archivářů
Kol. Oberhel zatím vytipoval několik osobností. Kol. Valůšek jednal s Dr.
Hoffmanovou. Na příští výbor kolegové Svoboda a Oberhel připraví možnosti další
spolupráce. Kol. Halla informoval o jednání ohledně hrobu prof. Fialy. Adopce hrobu
činí 7850,- na 10 let. Oprava hrobu, kterou není nutné uskutečnit okamžitě po
převzetí, se odhaduje na cca 25.000,-.
Usnesení 4/5/22: Výbor ČAS, z.s. schvaluje adopci hrobu prof. Z. Fialy za částku
7850,- Kč na dobu deseti let a podnikne kroky k opravě hrobového místa.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
12) Studentské sekce
Kol. Halla informoval výbor ČAs, že Pražská studentská sekce zaslala k připomínkám
nový organizační a volební řád. Tento bude upraven dle platných stanov ČAS a
posléze nabídnut všem studentským sekcím k využití.
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13) UNESCO - podpora memoranda
Kol. Sejk informoval, že memorandum k podpoře Ukrajiny je téměř odhlasované.
Výbor hlasoval per rollam. (memorandum viz. příloha č. 5)
14) Zahraniční spolupráce - Slovenské archivné dny
Kol. Valůšek informoval o své účasti na Slovensku. Tématem konference byla
archontologie – výzkum genealogie úřadů. Kol. Halla dodal, že bude zastupovat
ČAS v Maďarsku a do Polska pojede kol. Ďurčanský.
15) Různé
Kol. Penížková informovala, že končí tři členové rady ÚSTR, zda by ČAS
nepodpořila někoho v nominaci, ideálně ze svých řad. Dále informovala o činnosti na
facebookové stránce ČASu a webu MDA.
Kol. Lachman informoval o anketě mezi archivy zvláštního významu a o komunikaci
s archivní správou. Dále doporučil, zabezpečit webové stránky ČASu protokolem
https.
Další výbor se sejde ve Státním okresním archivu Most dne 15. 9. 2022 od 10.00
Zapisovatel: Martin Myšička
Ověřovatelé: Karel Halla
David Valůšek

Datum a podpis:

Přílohy:
1. Zápis z RVS.
2. Sponzorská přihláška
3. Zápis z VAR
4. Nový statut soutěže ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
5. Memorandum - UNESCO
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19. celostátní archivní konference
Pardubice, 16.–18. května 2023

PŘIHLÁŠKA
Formulář prosím vyplňte, vytiskněte a podepsaný zašlete poštou nebo
prostřednictvím datové schránky na výše uvedenou adresu.

Firma
Adresa
Kontaktní osoba
Jednatel
Telefon
e-mail/web
Zakřížkujte prosím vaše požadavky.

STÁNEK
Typ stánku
Hloubka

Šířka

Výstavní
plocha v m2

Cena za m2
na 2,5 dne

2m

2.600 Kč

3m

2.600 Kč

4m

2.600 Kč

Celková cena
vč. DPH

Upozornění!
Minimální velikost výstavní plochy je 6 m2

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STÁNKU
el. přípojka
připojení k internetu WLAN
jiné
Pozn. Nehodící se škrtněte.

ano
ano
ano

ne
ne
ne

REKLAMA V TIŠTĚNÉM I ELEKTRONICKÉM PROGRAMU KONFERENCE
Popis
černobílá nebo barevná

Cena

Počet

Celková cena vč. DPH

15.000 Kč

Upozornění!
Formát maximálně 10 x 15 cm. Hotový soubor doručit nejpozději do 20. března 2023
na cesarch@cesarch.cz.

REKLAMA DO KONFERENČNÍ TAŠKY/PROSPEKTY
Popis

Cena

450 exemplářů

15.000 Kč

Počet

Celková cena vč. DPH

Upozornění!
Zašlete prosím jeden exemplář prospektu s tímto vyplněným formulářem a do 1. 4. 2023 vše.

ZAČLENĚNÍ LOGA FIRMY NA WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE
Popis

Cena

Začlenění loga na web

6.000 Kč

2

Celková cena vč. DPH

Přihláška k finanční podpoře konference
DOTACE
Podpořte Českou archivní společnost při realizaci 19. celostátní archivní konference formou
dotace. Po zaplacení peněžní částky vám bude vystaveno potvrzení o podpoře. Od částky
25.000 Kč bude logo vaší firmy prezentováno v tištěném i elektronickém programu
a na webové stránce konference.
Převedu částku ………………………….. Kč jako dotaci na konto České archivní
společnosti z.s. Číslo účtu: 2900390189/2010

SPONZORING
Staňte se sponzorem 19. celostátní archivní konference za celkovou částku 60.000 Kč a
získejte tak následující výsady:
- bezplatné poskytnutí výstavní plochy o velikosti 6 m2
- začlenění loga firmy do tištěného i elektronického programu
- začlenění loga firmy na webové stránky konference
- umístění firemního roll-up banneru v místě konání konference
- logo ve sborníku z konference

Rádi se závazně hlásíme jako kongresový sponzor 19. celostátní archivní
konference v Pardubicích. Zašlete nám prosím pro tento balíček fakturu.

Podpisem tohoto formuláře potvrzujeme správnost a závaznost údajů v něm obsažených
a jsme si vědomy závazků v něm obsažených.
Upozornění: Tato přihláška je závazná. Smlouva nabývá platnosti zasláním potvrzení
o přihlášení a faktury organizátorem konference, tedy Českou archivní společností, z. s.
Přihlášky zašlete nejpozději do 20. března 2023.

V …………………………….…………….. dne ……………………..………………….

……………………………..……………………………………
podpis jednatele a razítko
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*MVCRX06IKAQR*
MVCRX06IKAQR
prvotní identifikátor

odbor archivní správy a spisové služby
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
Č. j. MV- 75729-3/AS-2022
Praha 27. června 2022
Přílohy: 2
Podle rozdělovníku
Vědecká archivní rada - zápis ze zasedání 2. června 2022
Z pověření předsedy Vědecké archivní rady, pana Mgr. Petra Vokáče, náměstka
ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Vám zasílám zápis
s přílohami z prvního zasedání Vědecké archivní rady v roce 2022, které se
uskutečnilo dne 2. června.
Další zasedání Vědecké archivní rady se bude konat v září tohoto roku.
Členové Vědecké archivní rady budou s předstihem informováni o místě konání, o
jeho programu a případně rovněž o způsobu dopravy.

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel
Vyřizuje: PhDr. Jiří Úlovec
tel. č.:
974 847 603
e-mail:
assekret@mvcr.cz; jiri.ulovec@mvcr.cz
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Rozdělovník
Mgr. Petr Vokáč, předseda VAR
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., místopředseda VAR
Archiv hlavního města Prahy
PhDr. Libuše Benešová
poradce ředitele odboru spisové a archivní služby KPR
Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
vedoucí katedry Pomocných věd historických a archivního studia FF UK
Mgr. Petr Cajthaml
vedoucí Archivu Univerzity Karlovy
Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha
Mgr. Karel Halla
předseda České archivní společnosti
PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
vedoucí oddělení Státní okresní archiv Olomouc
Doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
vedoucí centra Ediční pracoviště – literární a epigrafické texty
PhDr. Zdeněk Martínek, CSc.
vedoucí Státního okresního archivu Pelhřimov
Mgr. Karel Matuška
vedoucí oddělení předarchivní péče a metodiky Státního oblastního archivu v
Třeboni
Mgr. Vladimír Opěla
kurátor sbírkových fondů Národního filmového archivu v Praze
PhDr. Marie Plevová, Ph.D.
vedoucí Diecézního archivu Biskupství brněnského
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Mgr. Radek Pokorný
zástupce ředitele Státního oblastního archivu v Hradci Králové a vedoucí oddělení
předarchivní péče
Mgr. PaedDr. Petr Rak, Ph.D.
vedoucí Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
ředitelka Ústavu archivnictví a PVH Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Hana Říhová
vedoucí 1. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni
Mgr. Tomáš Šimek
ředitel odboru spisové a archivní služby ÚZSI
PhDr. Vojtěch Vaněk
vedoucí Státního okresního archivu Kutná Hora
Mgr. Irena Wintrová
vedoucí Archivu programových fondů České televize
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čj. MV-75729-3/AS-2022
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ ARCHIVNÍ RADY
Konané dne 2. června 2022
Praha, Spiritka
Přítomni: Mgr. Petr Vokáč (předseda VAR, náměstek MV), PhDr. Daniel Doležal,
Ph.D. (1. místopředseda VAR), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (místopředseda
VAR), PhDr. Libuše Benešová (KPR), Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (FF UK),
Mgr. Petr Cajthaml (Archiv UK), Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (VŠCHT), Mgr. Karel
Halla (předseda ČAS), PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. (SOkA Olomouc), PhDr. Zdeněk
Martínek, CSc. (SOkA Pelhřimov), Karel Matuška (SOA v Třeboni), Mgr. Vladimír
Opěla, PhDr. Marie Plevová, Ph.D. (Diecézní archiv), Mgr. Radek Pokorný (SOA
v Hradci Králové), PhDr. Hana Říhová (SOA v Plzni), PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.
(SOkA Kutná Hora), Mgr. Pavlína Nimrichtrová, (NA), PhDr. Jiřina Prokopová
(OASSS), Mgr. Michal Severa (OASSS), PhDr. Jiří Úlovec (OASSS). Dle prezenční
listiny.
Úvodem přivítal přítomné ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV ČR a
nový 1. místopředseda VAR D. Doležal. Předseda VAR a náměstek ministra vnitra P.
Vokáč seznámil VAR s prioritami MV a snahou věnovat archivnictví vyšší pozornost.
Konstatoval také, že usiluje o navýšení strategických investic do této oblasti.
D. Doležal krátce uvedl své teze, které zveřejnil před nástupem na AS, a rovněž svůj
projev na valné hromadě ČAS. Zmínil, že v Hradci Králové se bude konat konference
k aktuálním problémům v archivnictví, do konce měsíce června by měla vyjít výzva
k podávání příspěvků.
1. SOUČASNÝ STAV ARCHIVNÍ SÍTĚ A AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA POLI AKREDITOVANÝCH ARCHIVŮ
(J. Prokopová)
J. Prokopová představila a shrnula aktuální stav archivní sítě a nedávné změny.
Současně byly prezentovány výsledky kontrol výkonu spisové služby a personálního
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zajištění akreditovaných archivů. Zmíněny byly rovněž odmítnuté akreditace
digitálních archivů a připravované akreditace do budoucna. NÚKIB by měl požádat o
akreditaci specializovaného a bezpečnostního archivu; nelze vyloučit, že zanikne
Podnikový archiv Sokolské uhelné. Podrobněji viz příloha č. 2.
H. Říhová zmínila, že SOA v Plzni převzalo 700 bm od Sokolské uhelné a ještě 300
bm zbývá. Po jejich převzetí bude zaplněno pracoviště v Klášteře u Nepomuku.
D. Doležal v souvislosti s tristním stavem archivu ČVUT zjišťoval možné sankce,
které by bylo možné ze strany MV uplatňovat u nestátních archivů. Takový nástroj
ovšem neexistuje a je to možný námět do nového zákona o archivnictví.
Na dotaz V. Ledvinky shrnul D. Doležal stavební práce v archivní oblasti. (MZA,
SOkA Louny, SOA Plzeň, SOkA Kladno, NA, ZA v Opavě, SOkA Znojmo, SOkA
Český Krumlov).
2. STAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ARCHIVNICTVÍ (P. Nimrichtrová)
Vystupující shrnula v prezentaci aktuální stav informačních systémů v archivnictví,
především pak byly zohledněny systémy, které provozuje Národní archiv (PEvA II,
CAM, IS NDA, NArP) a Ministerstvo vnitra (PEvA II, CAM, ELZA)
- IS centrální: PEvA II, CAM, IS NDA, Národní portál (výběr, zpřístupnění – Aron a
eBadatelna)
- IS lokální: pro zpracování (ELZA, Bach); pro zpřístupnění (ARON, Bach, badatelny,
digitalizáty)
Nejvíce se původci a předcharchiváři setkávají s Národním portálem. V jeho prostředí
je aktivních 72 archivů (z celkových 110) a 397 původců. Pro práci s prostředím bylo
proškoleno celkem 220 archivářů. Denně se zahájí 5–10 nových skartačních řízení a
validuje se denně 20-30 tis. SIP balíčků. Nastává ovšem klasický problém s původci,
co je výstupem z jejich eSSL. NA připravuje připomínky pro všechny legislativní
předpisy ke správě dokumentů (hlavně na možné výměny mezi systémy a struktury
datových balíčků a formátů). Celkově je problém s centralizací agend ve smyslu
stírání provenienčního principu. V rámci standardizace je pracováno na Národním
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standardu

pro

archivní

formáty,

probíhá

úprava

NSESSS,

připravuje

se

standardizace BIM a vytvoření metodiky pro Geodata (předávní GIS dat do archivu).
Dále metodika pro ochranu osobní údajů v archivech – ve spolupráci se SOA Praha.
Česká specifikace EAD, definice výměnného AIP a vzorový provozní řád digitálního
archivu. Funguje úspěšná spolupráce mezi archivy, ale i ta mezinárodní. Plány:
Národní digitální badatelna; eGovernment, standardizace, zdokonalení NArP a rozvoj
NDA. Více viz prezentace, příloha č. 3.
P. Cajthaml položil dotaz ohledně nepřístupného CAMu, načež D. Doležal
odpověděl, že je třeba definovat, jak bude se systémem zacházeno a kdo bude jeho
garantem; zmínil personální a provozní problémy správy systému do budoucna. Dále
P. Cajthaml zmínil nesoulad modulu NDA s pravidly.
V. Vaněk zmínil, že NDA bude do budoucna zřejmě robustní systém, který si vyžádá
nemalé prostředky. Uvedl i problémy se SIP balíčky.
D. Doležal konstatoval, že se do budoucna nevyhneme eliminaci lidského faktoru při
práci s digitálními archiváliemi a dokumenty, jelikož již v současném množství je
problém s nimi pracovat. Na to R. Pokorný reagoval, že se práci archivářů
nevyhneme, problém vidí v digitálních datech uložených mimo systémy eSSL.
3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 283/2021 SB., STAVEBNÍ ZÁKON, INFORMACE (J. Úlovec)
J. Úlovec shrnul a seznámil přítomné s problematikou kolem nového stavebního
zákona a s tím související spisovou rozlukou. Archivy se nebudou pouze potýkat
s analogovými dokumenty, ale bude třeba zajistit rovněž výběr metadat ze systémů
(VERA). To by měl zajistit Národní archiv, státní oblastní archivy zabezpečí přejímku
analogových dokumentů. Více viz příloha č. 4.
4. BUDOUCÍ PODOBA A FUNGOVÁNÍ VAR (diskuzní bod)
Stěžejním bodem jednání Vědecké archivní rady byla diskuze nad její podobou a
fungováním do budoucna.
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V. Ledvinka na začátek uvedl, že VAR je prakticky od r. 2005 zbytečná a pozbývá
smysl. Její zrušení považuje za jednoduché, ale ne šťastné řešení. VAR může totiž
plnit úlohy ve sférách, kde MV nepůsobí. Přimlouvá se k její transformaci, neboť její
současná podoba je neudržitelná. Její transformace v roce 1954 sdružila nadresortní
orgány, které tehdy přišly o archivnictví, tedy kromě MV se do VAR začlenili i
zástupci z ministerstva školství a kultury. Aktivitou VAR za předsedy V. Vaněčka byl
vydán archivní zákon v roce 1974. V době revoluce v roce 1989 byla VAR
přeobsazena, fungovala jako jakýsi revoluční orgán a suplovala archivní správu, než
se po událostech roku 1989 konstituovala. Následně měla podíl na archivním zákoně
v roce 1992 a rovněž na výstavbě či adaptaci archivních budov v letech 1994–2007.
Výsledkem porevoluční doby byl zákon z roku 2004. V. Ledvinka navrhl, aby se
obnovila její mezirezortnost (vysoké školy, kulturní instituce a archivy). Měl by to být
reprezentativní orgán, měl by se věnovat rovněž fóru nestátních archivů, sféře
archivní péče, vzdělávání archivářů a využívání archiválií. Zapotřebí je nový statut
VAR.
P. Cajthaml navrhl, že by ve VAR měli rovněž zasedat zřizovatelé soukromých
archivů, dále zpracovatelé informací a uživatelé archiválií. Navrhuje omezený
mandát členů, aby se nesnižovala jejich aktivita a navrhl výběr členů na základě
návrhu odborných společností.
B. Kaňák zasedal ve VAR v době, kdy upadala její aktivita. Plénum mělo pracovat
rychleji – materiály přicházely pozdě, byly totiž nejdříve projednány s řediteli archivů
a pak předány VAR. Doporučuje nízký počet členů.
P. Vokáč navrhuje, aby šlo o mezirezortní orgán, kde by byly zastoupeny archivy
napříč na bázi pracovních skupin k jednotlivým problematikám. Předsedové skupin
by byli členy VAR. Odtud by měla vycházet doporučení a usnesení. Změny na bázi
zákona není třeba podnikat – stačí aktualizovat statut, což bude vnitřní dokument
MV, který by mohl vzniknout na podzim t. r. Je třeba uvažovat i záležitosti
rozpočtové, personální, etc. K tomu V. Ledvinka poznamenal, že pracovní skupiny
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do r. 2005 pracovaly pod VAR, poté byly přesunuty na AS MV. Mezirezortnost ovšem
byla odmítnuta v letech 2003–2004. Garantem by měla být AS MV.
J. Úlovec zmínil, že VAR je reprezentativní orgán, který ovšem reprezentuje
archivnictví jen v rámci archivní sítě. V případě rozšiřování VAR o zástupce institucí
mimo archivnictví bude poněkud problematické specifikovat (vymezit) náplň činnosti
VAR. K poznámce V. Ledvinky doplnil, že v 90. letech minulého století byla VAR
oddělena od AS, neboť fungovala samostatně; ke splynutí řídicích funkcí VAR s AS
došlo až po roce 2000, resp. po roce 2005.
R. Pokorný uvedl, že velký rozsah a náplň VAR nemusí dobře fungovat, je zapotřebí
pracovat v malých skupinách. Problém vidí v pravomocích a především pak
v úkolování jednotlivých členů VAR nebo skupin.
K. Halla poznamenal, že ČAS začala v posledních letech pořádat konference v jiném
formátu, kdy je k dispozici několik sekcí, v nichž se diskutuje o nejrůznějších
problémech v archivnictví. Výsledky rozprav však nemají další odezvu. VAR by měla
být koordinátor a hodnotitel nápadů v této oblasti.
J. Prokopová vidí problém u soukromých archivů, kde není žádná opora v zákoně.
Současně je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že akreditované archivy mají 1–2
pracovní úvazky.
D. Doležal shrnul celý problém s tím, že společně s náměstkem MV sestaví návrh
nového statutu VAR a předloží ho k posouzení dalšímu zasedání VAR. Více v příloze
č. 5.
5. SNÍŽENÍ PŘÍLIVU ARCHIVÁLIÍ (diskuzní bod, J. Úlovec)
Členové VAR obdrželi jako podklad materiály, shrnující vývoj problematiky v letech
2010 až 2021, tedy za posledních 12 let, v osmi státních archivech.
J. Úlovec zahájil projednávání tohoto bodu shrnutím situace. Upozornil na několik
kritických momentů, zejména na rozdíl mezi množstvím přijatých archiválií (65,8 bkm)
a nově získaných úložných prostor po odečtení objemu již převzatých archiválií, které
v nich musely být uloženy, což činí přibližně 25 bkm. Konstatoval, že pokud bude

8

vývoj v tomto duchu pokračovat, veškeré úložné kapacity osmi státních archivů
budou během příštích deseti let i přes nově získané prostory vyčerpány. Vzhledem k
současné ekonomické situaci lze přitom počítat maximálně s dokončením Kladna a s
úpravami objektů v Českém Krumlově, Uherském Hradišti a ve Znojmě. V této situaci
připomněl také další důležitý aspekt, jímž je nerovnoměrné rozložení nově
získávaných úložných prostor v rámci archivní sítě.
Následně postupně komentoval jednotlivá řešení situace, která je možné využít. Déle
se zastavil u těch, jejichž realizací by bylo možné stav změnit. Je to především
omezení pravomocí archiváře při jeho rozhodování o výběru archiválií stanovením
závazných typů dokumentů se skartačním znakem „A“ a vypouštěním skartačních
znaků „V“ a „S“, což by bylo možné realizovat u vybraných druhů původců
dokumentů. Zmínil rovněž nutnost pečlivě prověřit kvalitu již převzatých archiválií
(nové posouzení) a v té souvislosti možnost prolomení roku 1850 jako mezníku, který
byl vzhledem k ustanovení § 44 písm. t) AZ stejně již fakticky prolomen.
Následná diskuse, jíž se zúčastnili prakticky všichni přítomní členové VAR, byla velmi
živá a dokumentovala, že přednesený problém je zásadní a všichni jsou si vědomi
potřebnosti nalézt správné řešení. V diskusi zaznělo několik podnětných příspěvků.
R. Pokorný upozornil na fakt, že archivář musí být jediný, kdo rozhodne o výběru
archiválií, nicméně podpořil ponechání skartačního znaku „A“ a zrušení zbývajících
dvou znaků, v čemž spatřuje rovněž alespoň částečné zjednodušení práce při
posuzování dokumentů.
B. Kaňák upozornil v této souvislosti, že rozhodně nelze eliminovat zkušenost
archiváře při výběru, byť bude určitým způsobem zformalizován.
P. Nimrichtrová uvedla na švýcarském příkladu snahu o vytváření společného
spisového a skartačního plánu pro vybrané agendy.
Z. Martínek konstatoval, že tvorba jednotných spisových plánů má smysl pro velké
původce, naopak u malých (obce apod.) jsou vzhledem k jejich činnosti a minimální
naplněnosti množství položek zbytečné. Přiklonil se k názoru, že bychom se měli
orientovat především na informace a v té souvislosti na vybrané agendy, nikoliv jen
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na typů dokumentů, jak je tomu v současnosti v převážné většině případů. Jako
příklad složité práce archiváře uvedl soudní agendu, pro jejíž typologizaci bude nutné
přistupovat z mnoha hledisek (problém – každý archiv a mnohdy dokonce každá jeho
vnitřní organizační součást přistupuje k výběru archiválií v této skupině původců
dokumentů z různých hledisek).
P. Cajthaml potvrdil nutnost revize spisových plánů u vybraných skupin původců a
navrhl začít se vážně zabývat metodou vzorkování.
D. Doležal doporučil rovněž vyzvat katedry archivnictví vysokých škol k zadávání
prací s těmito tématy, tedy jak hodnotit vybrané typy dokumentů při výběru archiválií.
Jejich závěry by mohly být za předpokladu odborného vedení prací velmi užitečné
pro následný rozbor vybraných agend.
V. Vaněk souhlasil s určitou standardizací práce archiváře, ovšem totéž by mělo
proběhnout také u původců dokumentů (MV by mělo opět začít vydávat vzorové
spisové a skartační plány pro vybrané skupiny původců dokumentů). Současně
otevřel problematiku získávání nových úložných prostor. Problém vidí nejen v
nedostatečných investicích do stávajících budov (statika, údržba, nové prostory,
atd.), ale rovněž v přípravě podkladů k této činnosti. Připomněl, že archiváři nejsou v
těchto oblastech odborníky a podporoval zřízení stavební komise pro stavbu a
údržbu budov (komise při AS sice existuje, ale zabývá se spíše problematikou
výstavby budov specializovaných archivů). D. Doležal vznesl v této souvislosti
požadavek na odborníka vzdělaného v oboru stavebnictví, který by jako poradce
dokázal rozpoznat všechny záludnosti, které při stavbě mohou vzniknout. Připomněl,
že stávající budovy státních archivů jsou solitéry, což vytváří řadu problémů, takže v
budoucnu bychom se měli orientovat na typizaci archivních budov, což by vzhledem
k identické pracovní činnosti neměl být neřešitelný problém. K. Halla uvedl jako
příklad situaci v bavorských státních archivech, kdy na ředitelství archivů působí a
veškerou činnost při výstavbě budov řídí a koordinuje jeden zaměstnanec.
P. Cajthaml souhlasil rovněž s přehodnocováním významu již převzatých archiválií
do archivů cestou tzv. vnitřní skartace, navrhoval však změnu stávající legislativy,
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konkrétně ustanovení § 44 písm. t) AZ ve smyslu, aby přehodnocování jejich
významu schvalovaly samotné archivy bez nutnosti obracet se na MV, resp. AS.
Závěrem bylo konstatováno, že příští zasedání VAR se k problému vrátí. AS navrhne
a rozpracuje metody, jimž by měla být v budoucnu věnována zvýšená pozornost,
které členové VAR následně prodiskutují. K tomu dále příloha č. 6.
6. ZÁVĚR
D. Doležal konstatoval, že existence VAR je stále smysluplná. Na podzim letošního
roku se sejde kromě jiného nad posouzením návrhu nového statutu, který bude
připraven. Na další zasedání navrhuje rovněž témata, jako jsou provenienční princip,
hierarchičtí původci a delimitace archiválií mezi státními a nestátními archivy.
Zapsali:
Mgr. Michal Severa a PhDr. Jiří Úlovec, v Praze 27. června 2022
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Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.,
Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví Česká archivní společnost vyhlašuje ve
spolupráci s příslušnými odbornými vysokoškolskými pracovišti a společností Bach Systems, s. r. o.
studentskou vědeckou soutěž o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
I. Podmínky účasti:
1. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, případně absolventi, nejdéle však 20
kalendářních měsíců po ukončení studia, zejména filozofických a pedagogických fakult, studijního
programu archivnictví nebo příbuzných studijních programů.
2. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce
o stanoveném stránkovém rozsahu v rozmezí 36 000–72 000 znaků včetně mezer a
poznámkového aparátu upraveného dle citačního úzu Archivního časopisu. Text bude opatřen
shrnutím v rozsahu 1800-2500 znaků.
3. Témata soutěžních příspěvků jsou omezena na oblast archivní teorie.
4. Práce musí být odevzdány elektronicky na adresu cesarch@cesarch.cz nebo doručeny do datové
schránky ČAS (akhf5fy).
5. Soutěžní práce mohou být po dohodě vypracovány v odborných seminářích interních i externích
pracovníků vysokoškolských pracovišť.
II. Hodnocení a ocenění předložených prací:
1. Práce budou posuzovány nejméně pětičlennou odbornou hodnotící komisí, jmenovanou
výborem ČAS. Komise volí ze svého středu předsedu.
2. Hodnotící komise posuzuje, zda jsou práce vhodné k publikování v Archivním časopise a
rozhoduje o pořadí prací hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O
jednání komise je pořízen zápis signovaný jejími přítomnými členy.
3. Výbor České archivní společnosti uděluje finanční odměnu za první místo pouze takové práci,
která je komisí zároveň doporučena k publikování v Archivním časopise.
4. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na Celostátní archivní konferenci nebo na Valné
hromadě ČAS.
V Brně dne 23. 6. 2022
Karel Halla, předseda ČAS

Kontaktní adresa:
Česká archivní společnost, o. s., Archivní 4, 149 01 Praha 1
ID DS: akhf5fy

cesarch@cesarch.cz, www.cesarch.cz

Letter to the members of the World Heritage Committee from UNESCO National Commissions for
UNESCO.
Distinguished members of the World Heritage Committee,
On 24 February 2022, Russia launched an armed offensive against Ukraine.
More than a month later, intense fighting continues, with thousands of lives lost and buildings and
sometimes entire cities devastated. According to the figures recently released by the UNESCO
Secretariat, 53 cultural buildings (historical monuments, places of worship, libraries, etc.) had been
damaged or destroyed by 31 March. It is likely that the figures have since risen. The heritage of
Kharkiv, a UNESCO Creative City, paid a particularly heavy price, as did the centre of Chernihiv, which
is on Ukraine's tentative World Heritage List. The terrible images of the bombing of the Mariupol
theatre and the unfolding horrors in Bucha and Borodyanka whilst under occupation along with
other villages, towns and cities, attested by UNESCO and others through satellite imagery, weigh
particularly heavily in our minds. And the damage continues.
Article 6.3 of the 1972 World Heritage Convention states that “Each State Party to this Convention
undertakes not to take any deliberate measures which might damage directly or indirectly the
cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States
Parties to this Convention.”
As by the Charter of National Commissions for UNESCO of 1978, their function “is to involve in
UNESCO’s activities the various ministerial departments, agencies, institutions, organizations and
individuals working for the advancement of education, science, culture and information, so that each
Member State may contribute to the maintenance of peace and security and the common welfare of
mankind …”
The signatory National Commissions for UNESCO deem it is impossible for the 45th session of the
World Heritage Committee to be held either in Kazan or under Russian presidency while the latter is
destroying "outstanding universal value" in Ukraine. The credibility of UNESCO and the 1972
Convention concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage is at stake.
Given these circumstances, the signatory National Commissions for UNESCO of this letter, whose
States are all States Parties to the 1972 Convention, will not travel to Kazan or to a 45th session of
the World Heritage Committee hosted in any other country if chaired by Russia.
However, we believe firmly that the important work of listing and protecting World Heritage should
continue, despite the Russian offensive in Ukraine, and we do not therefore want to see the 45th
session postponed. This is a particularly important meeting of the Committee, celebrating the 50th
anniversary of the Convention, and which should launch a whole new focus on heritage in Africa in
particular. These are important discussions that should take place in conditions that allow all States
Parties to give them due focus and attention.
We look to you as our elected representatives on the World Heritage Committee to consider these
arguments as you take forward your responsibilities on behalf of the Convention.
Yours ever,

The National Commissions for UNESCO of

Albania, Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Faroes, Finland, Georgia, Germany, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, New Zealand, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, South Korea, St Maarten, Sweden, Ukraine, United Kingdom

Cc : Lazare Eloundou Assomo, Director World Heritage Centre
ICOMOS : Teresa Patricio, President of the Board, International Council on Monuments and Sites
(secretariat@icomos.org) – please share with your Board
ICCROM : John Robbins, Chair, International Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property – please share with your General Assembly (iccrom@iccrom.org)
IUCN : International Union for the Conservation of Nature, Ryazan Al Mubarak, President of the
Council (please share with your Council)
ICOM : International Council of Museums, Alberto Garlandini, President - please share with your
board – secretariat@icom.museum

Australia
1. Australian Marine Conservation Society
Denmark
2. Danish UNESCO National Commission
Estonia
3.
4.
5.
6.
7.

Ministry of Culture of Estonia
Estonian National Heritage Board
Estonian Academy of Arts
Estonian Heritage Society
ICOMOS Estonia National Committee

Georgia
8.

Georgian National Committee of the Blue Shield (non-governmental non-profit
organization)

Germany
9. German UNESCO World Heritage Sites Association
10. Global Nature Fund
11. ICOM Germany
12. The German Society For Cultural Property Protecion (e.V.)
13. World Heritage Watch
Hungary
14. World Heritage Watch
Japan
15. Save the Dugong Campaign Center (non-governmental non-profit organization and a
IUCN member)
Latvia
16. ICOMOS Latvia
17. Latvian Museum Association
18. Latvian Librarians’ Association
19. Latvian National Committee of ICOM
20. National Heritage Board of Latvia
21. Latvian Association of Archaeologists
22. The Promotional Society of Museology in the Baltics
23. Think Tank Creative Museum

North Macedonia
24. Citizen Initiative Ohrid SOS of the Republic of Macedonia (member of the World
Heritage Watch network)
Malta
25. Flimkien ghal Ambjent Ahjar, (non-governmental non-profit organization)
Slovakia
26. Ministry of Culture of the Slovak Republic
27. ICOMOS Slovakia (member of ICOMOS International)
28. The Society of Slovak Archivists (member of International Council on Archives)
29. Slovak Archaeological Society by the Slovak Academy of Sciences
30. ICOM Slovakia (member of ICOM International)
31. Academia Istropolitana Nova (coordinator for Europa Nostra Awards in Slovakia)
32. Institute for Cultural Landscape Research (expert civic association)
Sweden
33. World Heritage Sites in Sweden
34. ICOMOS Sweden
35. Cultural Heritage without Borders/Sweden

The U.K.
36. Engage Liverpool CIC
37. The Stonehenge Alliance ( supported by: Ancient Sacred Landscape Network;
Campaign to Protect Rural England; Friends of the Earth; Rescue, The British
Archaeological Trust; Transport Action Network; and many individuals worldwide)
38. The Stop Portland Waste Incinerator Campaign ( a community group endeavouring to
safeguard the world from increased global warming by preventing the building of a
waste incinerator on the Jurassic Coast)
The U.S.
39. V5 Initiative
40. Center for Biological Diversity
41. Archaeology Southwest

