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

Mádrová (host), Vít Šmerha, Zdeněk Vácha, Helena Sedláčková (host) 

Omluveni: Milena Běličová, Jakub Kunert (zastoupen H. Sedláčkovou) 

Program jednání: 

1) Pracovní skupina pro zpracování archiválií pod garancí OASSS MV ČR  

Pod OASSS MV ČR bude fungovat pracovní skupina, která se bude věnovat řešení 

problematiky archivního zpracování v celé jeho šíři a praxi, vznik skupiny byl iniciován 

na setkání ředitele OASSS MV ČR s řediteli a pracovníky státních a specializovaných 

archivů dne 13. 9. 2022 v SOA Praha. Specializované archivy mohou mít ve skupině 

dva zástupce, kandidáti byly navrženi během intenzivní korespondence mezi 

specializovanými archivy na přelomu září a října letošního roku. V pondělí 24. 10. 

2022 proběhne od 14 hod. online diskuse navržených kandidátů se zástupci výboru 

naší odborné skupiny (T. Lachman, Z. Vácha) a předsedou Odborné skupiny 

vysokoškolských archivů (P. Cajthaml). Cílem je, aby dva reprezentanti do pracovní 

skupiny, kteří budou na konci diskuse vybráni, měli jednak dostatek zkušeností 

s praktickým archivnictvím a rovněž dokázali zprostředkovat komunikaci o odborných 

problémech specializovaných archivů mezi pracovní skupinou a komunitou 

specializovaných archivů. 

2) Další podzimní anketa mezi specializovanými archivy 

Kolegové Z. Vácha a T. Lachman připraví mezi specializovanými archivy průzkum 

zaměřený na postavení a zařazení metodiků spisové služby ve specializovaných 

archivech či v institucích, u nichž specializované archivy na spisovou službu dohlížejí, 

s výsledkem ankety bude seznámen nejprve výbor naší odborné skupiny, dále pak 

případně další subjekty, které výbor určí. 

3) Setkávání představitelů specializovaných archivů s ředitelem OASSS MV ČR a 

náměstkem MV ČR pro archivnictví  

Jedním z bodů společné debaty dne 24. 6. 2022 u ředitele OASSS MV ČR byla 

možnost zveřejňování zápisů z porad ředitelů státních archivů. Nakonec byla tato 

možnost ze strany MV zamítnuta, nicméně místo ní by mělo ke stejnému účelu sloužit 

pravidelné setkávání náměstka MV ČR pro archivnictví a ředitele OASSS MV ČR se 

všemi vedoucími a řediteli archivů v Česku, kde by byly závěry z porad ředitelů 

státních archivů zprostředkovány i nestátním archivům. TL navrhne D. Doležalovi 

setkání ve formátu ředitel OASSS MV ČR, náměstek MV ČR a představitelé 

specializovaných a soukromých archivů – v Praze, s frekvencí 3xročně. 

 
4) Pravidelné setkávání specializovaných archivů mezi sebou a napříč odbornými 

skupinami 

Setkání se uskuteční na jaře 2023, pravděpodobně v kině Národního filmového 

archivu Ponrepo, setkání bude rozděleno do dvou bloků (10-12 hod. – 13-15 hod.). 

Společné odborné téma vzejde z ankety, kterou připraví Z. Vácha a T. Lachman. 

Setkání bude mít rovněž charakter volební valné hromady, archivy budou 

s předstihem vyzvány, aby ze svých řad navrhly volební kandidáty do výboru naší 
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odborné skupiny. Na setkání bude rovněž připomenuto 20. výročí založení naší 

odborné skupiny (2003).  

5) Revize Jednacího řádu 

Revize Jednacího řádu bude úkolem pro nově zvolený výbor v roce 2023. 

 

6) Zveřejňování zápisů z jednání výboru odborné skupiny  

Výbor jednomyslně odsouhlasil zveřejňování zápisů (počínaje rokem 2022) – a to 

obdobným způsobem, jako je tomu v případě zápisů z jednání výboru ČAS, T. 

Lachman byl pověřen, aby zajistil realizaci. 

 

7) Další schůze výboru odborné skupiny 

Schůze č. 3/2022 se uskuteční v prosinci letošního roku. 

 

Zapsal: T. Lachman 

Doplnili: Přítomní členové výboru 


