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Přítomni: Tomáš Lachman (předseda), Jan Bílek (jednatel), Kateřina Hekrdlová, Kamila 

Mádrová (host), Zdeněk Vácha, Helena Sedláčková (host), Milena Běličová, Jakub Kunert, 

Vít Šmerha 

Program jednání: 

1) Výroční zpráva za rok 2022 a anketa z 1. pololetí jako příloha  

Výroční zpráva za rok 2022 schválena výborem k odeslání do ročenky ČAS, zajistí T. 

Lachman. Jako příloha bude publikována anketa „Co je důležité sdělit novému řediteli 

odboru archivní správy a spisové služby MV ČR“ z prvního pololetí 2022, a to 

v podobě finálního výstupu rozeslaného specializovaným archivům. 

2) Návrhy na společné téma dubnového setkání specializovaných archivů v Praze 

(plánovaný termín je 12. 4.2023) 

Setkání bude rozděleno na dva bloky, dopoledne bude věnováno odbornému tématu, 

(příspěvky od 3-4 osob ze specializovaných archivů i mimo ně), shodou hlasů všech 

přítomných členů výboru bylo zvoleno téma „Zkušenosti ze stavby archivních budov, 

adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010“, předpokládané příspěvky zatím 

z Archivu NTM, Archivu ČVUT, NFA, dále ještě budou osloveny LA PNP, VHA + 

Archiv VUT Brno. Odpoledne bude věnováno připomenutí dvacátého výročí založení 

odborné skupiny a volbám do výboru odborné skupiny. 

 

3) Příprava setkání specializovaných archivů v Praze – postup 

Ustaven organizační výbor: Tomáš Lachman, Kamila Mádrová a Zdeněk Vácha, 

budou se scházet dle potřeby (i online) od začátku února 2023. 

Otevřenost/uzavřenost vůči ne/členům ČAS – setkání bude určeno pouze pro členy 

ČAS s aktivním členstvím. Pozvánka, která bude rozeslána počátkem února, bude 

obsahovat informaci, že nečlenové mohou ještě před valnou hromadou ČAS (anebo 

na valné hromadě) podat přihlášku do ČAS.  

 

4) Společná témata důležitá k řešení na budoucí online diskusní platformě 

Členové výboru prozatím pokládají za relevantní tyto tematické okruhy: legislativa, 

spisová služba, pořádání archiválií, péče o fyzický stav archiválií, digitalizace, 

aktuality, různé (výročí, čím se chceme pochlubit…). Tematická struktura online 

platformy bude finalizována na dalším jednání výboru.  

 

5) Prostor odborné skupiny na webu ČAS 

Kromě zápisů z jednání výboru odsouhlaseno rozšíření prostoru o dokumenty týkající 

se složení výboru, jednacího řádu a výročních zpráv – zajistí T. Lachman. 

 

6) Další schůze výboru naší odborné skupiny 

Výbor se znovu sejde v první polovině března 2023. 

Zapsal: Z. Vácha 

Doplnil: T. Lachman 


