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Zápis č. 8 z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s. 

 

Datum, čas a místo konání schůze: 
13. 12. 2022, 10:30, Státní oblastní archiv v Praze 

 

Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 10 členů z celkového počtu 13 členů 

Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Tomáš Lachman, Martin Myšička, Hynek 

Oberhel, Xenie Penížková, Michal Sejk, Michal Severa, Miroslav Svoboda, David 

Valůšek 

Omluveni:  Pavel Jakubec, Markéta Járová, Hana Šústková 

Hosté:  

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

Program: 
1) Konference v Pardubicích 

2) Ročenka ČAS 

3) Studentské sekce - PSS návrh úpravy organizačního a volebního řádu 

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

Hradec Králové 

5) Informace z porady ředitelů SOA 

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

7) Příprava Valné hromady 

8) Web a sociální sítě 

9) Návrhy na udělení čestného členství a medaile o zásluhy o české archivnictví 

10) Plán práce na rok 2023 – návrhy 

11) Návrh na zapojení ČAS do projektu International Archival Affairs Section Seminar 

Series - Archival Landscapes 

12) Jednání s předsedkyní AMG a konference "Muzea v pandemii" 

13) Volby do rady ÚSTR 

14) Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení schůze výboru 

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

výboru je usnášeníschopná. Přítomné přivítal také ředitel SOA v Praze PhDr. Karel 

Koucký. 
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2) Konference v Pardubicích 

Kol. Valůšek informoval o setkání v Pardubicích dne 12. 12. Proběhla dvě jednání. S 

primátorem města Pardubic Janem Nadrchalem ohledně přijetí záštity nad konferencí. 

Následně s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích Tomášem Libánkem a 

paní Procházkovou kvůli domluvě doprovodných aktivit v době konání konference. Po 

skončení schůze výboru, proběhne odpoledne schůzka s garanty jednotlivých 

odborných sekcí konference. Do konce roku bude nachystán návrh programu. Probíhají 

také jednání s potencionálními sponzory, hledají se dotační podpory. 

 

3) Ročenka ČAS 

Kol. Sejk sdělil, že uzávěrka ročenky za 2022 je stanovena na 31. ledna. Členstvo bude 

ještě hromadně osloveno. Zpětná vazba ohledně změn v obsahu ročenky byla minimální, 

takže struktura zůstává stejná. Pouze bude z časových důvodů vypuštěna rubrika „Nové 

knihy“, což výbor ČAS bere na vědomí. Rovněž proběhla debata ohledně licencí pro 

přispěvatele. 

 

4) Studentské sekce - PSS návrh úpravy organizačního a volebního řádu 

Kol. Halla informoval o připomínkách ze strany studentů (sídlo, stanovení funkčního 

výboru, nový vzor členské přihlášky, zastupování předsedy, upřesnění platby členských 

příspěvků). Kol Halla jejich připomínky zapracuje a vrátí studentům ke konečnému 

dopracování. Finální návrh bude předložen výboru a následně Valné hromadě ČAS, z.s. 

Jednatel zašle podklady i ostatním studentským sekcím. 

 

5) Podzimní workshop "Aktuální problémy českého archivnictví" 2. 12. 2022, Uni-

verzita Hradec Králové 

Kol. Halla informoval o proběhlém archivním workshopu. Na jeho výzvu sestaví kol. 

Severa návrh tezí, které by měly akci shrnout, kol. Lachman se nabídl s pomocí. Vedla 

se debata o možné podobě dalších akcí tohoto typu. 

 

6) Informace z porady ředitelů SOA 

Kol. Severa stručně informoval o účasti na poradě ředitelů archivů. Zápis nebyl ještě ke 

dni konání schůze zveřejněn.  

 

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

Finanční podpora je dohodnuta s firmou BACH. O vyhlášení soutěže byli informováni 

zástupci jednotlivých kateder. Jednatel byl pověřen rozeslat informace též studentským 
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sekcím. Termín přihlášení prací je stanoven do konce února, jejich odevzdání do konce 

března. Proběhla diskuze ohledně nominací do hodnotící komise.  

 

8) Příprava Valné hromady 

Termín VH je stanoven na 23. března 2023 od 10:00 v sále Národního archivu. 

Podklady k připomínkám základních dokumentů budou zaslány všem členům ČAS 

předem. 

 

9) Web a sociální sítě 

Probíhá doplňování a aktualizace starších údajů na webu (kol. Sejk, X. Penížková). 

Kol. Hejtmanová připravuje konferenční webové stránky a další ročník MDA 2023.   

 

10) Návrhy na udělení čestného členství a medaile o zásluhy o české archivnictví 

Proběhla diskuse ohledně čestného členství ČASu. Výbor vyzývá členstvo k zaslání 

návrhů do 15. ledna 2023. 

 

11) Plán práce na rok 2023 – návrhy 

Hlavní akcí následujícího roku bude archivní konference v Pardubicích. Na podzim 

proběhne archivní workshop a tradiční exkurze. Předseda a místopředseda ČAS se 

průběžně zúčastní archivních konferencí partnerských spolků ze zahraničí (Slovensko, 

Maďarsko, Rakousko, Německo, Sasko, Bavorsko). V Chebu je plánováno setkání 

právníků státních archivů. Předseda vyzval členy výboru k zaslání dalších návrhů k 

plánu činnosti. 

 

12) Návrh na zapojení ČAS do projektu International Archival Affairs Section 

Seminar Series - Archival Landscapes 

Kol. Valůšek informoval o projektu amerických archivářů, kteří na youtube prezentují 

jednotlivé národní archivnictví. Rozvinula se následná debata, jakým způsobem by 

bylo možno spolupráci uchopit. Výbor bere aktivitu na vědomí. 

 

13) Jednání s předsedkyní AMG a konference "Muzea v pandemii" 

Kol. Halla informoval o jednání s předsedkyní Chovančíkovou, se kterou proběhla 

diskuse ohledně spolupráce mezi ČAS a AMG. Bylo dohodnuto informovat se 

vzájemně o akcích. Kol. Lachman při této příležitosti navrhl, že jako zástupce v 

komitétu Modrý štít bude pro výbor pravidelně připravovat přehled o jednání, aby se 

povědomí o činnosti Modrého štítu rozšířilo mezi kolegy/ně z archivního prostředí. 

Připraví přehled za rok 2022 a přehled akcí na rok 2023. Kol. Halla a Valůšek dále 

informovali o proběhlé muzejní konferenci v Brně. 
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14) Volby do rady ÚSTR 

Kol. Valůšek stručně informoval přítomné o průběhu voleb. Kandidát ČAS kol. 

Valůšek nebyl Senátem ČR do Rady ÚSTR zvolen. 

 

15) Různé 

Kol. Halla navrhl vyplacení odměny Pavlíně Valůškové ve výši 10.000,- Kč za grafické 

práce pro ČAS  

Usnesení 1/8/22: Výbor ČAS, z.s. 

Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1. 

Dále navrhl vyplacení odměny pro Alenu Hejtmanovou ve výši 10.000,- Kč za správu 

webu ČAS, webových stránek konferencí ČAS a také stránek Mezinárodního dne 

archivů. 

Usnesení 2/8/22: Výbor ČAS, z.s. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

Kol. Bárta pozval přítomné na archivní ples do Brna, který proběhne dne 18. února 

2023. 

 

Další termín schůze výboru byl stanoven na 1. 2. 2023 od 10:30 v zasedací místnosti 

odboru archivní správy a spisové služby MV (Milady Horákové 133). 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Martin Myšička 

 

Ověřovatelé:  Karel Halla  

  David Valůšek  Datum a podpis:   


