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Zápis č. 7 z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s. 

 

Datum, čas a místo konání schůze: 

8. 10. 2022, 10:00, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 

 

Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 9 členů z celkového počtu 13 členů 

Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Markéta Járová, Hynek Oberhel, Xenie 

Penížková, Michal Sejk, Michal Severa, Miroslav Svoboda, David Valůšek 

Omluveni: Pavel Jakubec, Tomáš Lachman, Martin Myšička, Hana Šústková 

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

Program: 

1) Konference v Pardubicích 

2) Ročenka ČAS 

3) Stav členské základny 

4) Studentské sekce, PSS návrh úpravy stanov a jednacích a hlasovacích pravidel 

5) Podzimní workshop "Aktuální problémy českého archivnictví" 2. 12. 2022 Univerzita 

Hradec Králové 

6) Exkurze 

7) Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. 

8) Hroby archivářů 

9) Web + sociální sítě 

10) Plán práce na rok 2023 - návrhy 

11) Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení schůze výboru 

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

 výboru je usnášeníschopná. 
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2) Konference v Pardubicích 

Kol. Halla shrnul dosavadní kroky v přípravě konference. Proběhla schůzka 

s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, který udělil konferenci osobní 

záštitu. Dne 13. 10. proběhla koordinační schůzka organizačního výboru a byly 

předjednány a zahájeny další konkrétní kroky (příprava jednání s novým primátorem 

Města Pardubice, s Univerzitou Pardubice resp. její filozofickou fakultou, 

s Východočeským muzeem v Pardubicích) ohledně organizačních záležitostí, 

odborného i doprovodného programu. Konferenční web nachystá kol. A. Hejtmanová.  

Finanční strategie a rozpočet konference je v přípravě, předjednáno je několik 

možností finanční i věcné podpory (Pardubický kraj, RVS, sponzoři), další jednání 

budou následovat.  

Kol. Valůšek shrnul přípravu odborného programu, který je prakticky zaplněný, byť 

s možností doplnění některých témat. Dne 13. 12. proběhne schůzka s garanty 

jednotlivých sekcí, jejichž náplň bude představena. 

 

3) Ročenka ČAS 

Výbor prodiskutoval návrhy na drobné změny v podobě Ročenky ČAS a pověřil kol. 

Sejka přípravou obsahu, který bude prezentován na příští chůzi. Zároveň byla 

stanovena redakční uzávěrka na 31. ledna 2023. 

 

4) Stav členské základny 

Kol. Sejk informoval členy výboru o stavu členské základny a také zevrubně popsal 

platební morálku. Aktuálně má ČAS 531 individuálních a 9 kolektivních členů. 

Členské příspěvky za některé z posledních tří let neuhradilo více než 200 členů. Výbor 

vyzývá členy, kteří neplní své povinnosti dle platných stanov, aby členské příspěvky 

uhradili (informace získají na cesarch@cesarch.cz), jinak bude jejich členství dle 

stanov ukončeno. 

 

5) Studentské sekce, PSS návrh úpravy stanov a jednacích a hlasovacích pravidel 

Kol. Halla seznámil členy výboru s úpravou statutárních dokumentů studentských 

sekcí. Nově by měly vycházet z výborem okomentovaných a doporučených vzorů. Za 
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tímto účelem bude oslovena nejprve PSS a později i další studentské sekce k podání 

vyjádření ke vzoru a následně schválení dokumentů na nejbližší valné hromadě. 

Zároveň proběhne úprava stanov ČAS tak, aby mohla být schválena na nejbližší valné 

hromadě. 

 

6) Podzimní workshop „Aktuální problémy českého archivnictví“ 

Program workshopu je hotový a v nejbližších dnech bude zveřejněný na webu i 

facebooku. Náklady ČAS na uspořádání akce budou cca 17 000,- Kč a budou 

vyúčtovány na základě vzájemné smlouvy. Počet míst na workshopu bude omezený, 

nicméně celé jednání bude zpřístupněno prostřednictvím online streamu se záznamem. 

Výbor pověřuje kol. Hallu podpisem smlouvy o spolupráci mezi ČAS, z.s., AS MV 

ČR a Univerzitou Hradec Králové, Filozofickou fakultou. 

 

7) Exkurze 

Tradiční podzimní exkurze ČAS směřovala v letošním roce do Loun a Žatce a její 

program byl bezezbytku naplněn. Akce se zúčastnilo celkem 46 členů a příznivců 

ČAS. Její rozpočet byl překročen v příjmové i výdajové části. Celkové příjmy činily 

94 354,- Kč (výhradně příspěvky účastníků) a náklady 92 727,86 Kč (doprava a 

ubytování). Celkově tedy exkurze skončila přebytkem ve výši 1 626,14 Kč. 

 

8) Studentská vědecká soutěž ČAS O cenu univ. Prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. 

Kol. Valůšek a kol. Bárta shrnuli přípravu k vyhlášení soutěže. Sponzorská firma 

BACH systems s.r.o. věnuje pro účely soutěže 30 000,- Kč. Výbor projednal drobné 

formulační úpravy statutu s tím, že soutěž bude vyhlášena v následujícím týdnu. 

Prosincová schůze výboru ČAS pak jmenuje komisi soutěže. 

 

9) Hroby archivářů 

Kol. Svoboda a kol. Oberhel seznámili výbor s posunem v přípravě databáze hrobů 

českých archivářů. Struktura databáze, vázané na mapu ČR, je připravena k testování 

v rámci výboru ČAS. Výbor projednal kromě jiného v této souvislosti metodu sběru 

informací (oslovení archivů, členů ČAS, informace na valné hromadě). Pro první 
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diskusi budou do databáze přidány hroby adoptované ČAS nebo některou z jejích 

složek. 

Hrob Zdeňka Fialy byl dle předchozích usnesení výboru adoptován a ČAS bude mít 

povinnost se o něj starat po dobu dalších 10 let a provést jeho opravu. Výbor ČAS, z.s. 

pověřuje kol. Hallu podpisem smlouvy o dočasné adopci hrobového zařízení 

významného hrobu č. 30004/161/22.  

 

10) Web a sociální sítě 

Po předchozím jednání o strategii a podobě propagačních internetových platforem 

byly ujednány některé záležitosti organizační (web i FB budou nadále v rámci 

zastupitelnosti plnit informacemi Michal Severa a Xenie Penížková), technické 

(údržba webu, drobné změny vizuálu) i obsahové (doplnění záložek, příprava a 

naplnění konferenčního webu a webu MDA, prezentace zápisů ze schůzí nejen výboru 

ČAS, ale i jeho dílčích složek). 

Zvláštní pozornost byla věnována doplnění a aktualizaci informací na webu v 

některých záložkách (ročenka, exkurze, čestní členové) se stanoveným termínem do 

příští schůze výboru. 

 

11) Plán práce na rok 2023 

Kol. Halla vyzval členy výboru k přípravě plánu práce na příští rok, přičemž jako 

klíčový úkol bude samozřejmě příprava a realizace konference v Pardubicích. Návrhy 

je možné podávat do příští schůze výboru ČAS. 

 

12) Různé 

- termín valné hromady byl stanoven na 23. března 2023 

- kol. Bárta pozval přítomné na akce Brněnské pobočky – Archivní ples (18. 2. 2023) a 

Archivní čtvrtky (8. 12. 2022, 2. 3. 2023, 13. 4. 2023, 14. 5. 2023) 

- Radě vědeckých společností byly podány požadavky na dotace na Ročenku (30 000,- 

Kč), archivní konferenci (40 000,- Kč) a další publikační činnost (100 000,- Kč) – 

alternativně: v celkové výši 170 000,- Kč 
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13) Příští schůze výboru ČAS  

Příští schůze výboru ČAS se uskuteční 13. 12. 2022 v 10,30 v SOA Praha.  

Termín další schůze byl stanoven předběžně na 1. 2. 2023 v Praze. 

 

Zapisovatel: Michal Sejk 

 

Ověřovatelé:  Karel Halla  

  David Valůšek  Datum a podpis:   


