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Zápis č. 9 z řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s. 
 

Datum, čas a místo konání schůze: 
1. 2. 2023, 10:30, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 
 
Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 13 členů z celkového počtu 13 členů 
Přítomni: Stanislav Bárta, Karel Halla, Pavel Jakubec, Markéta Járová, Tomáš 
Lachman, Martin Myšička, Hynek Oberhel, Xenie Penížková, Michal Sejk, Michal 
Severa, Miroslav Svoboda, Hana Šústková, David Valůšek 
Omluveni: – 
Hosté: Daniel Doležal 
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) Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. 
5) Příprava valné hromady 
6) Web + sociální sítě + konferenční web + MDA 
7) Návrhy na udělení čestného členství + medaile o zásluhy o české archivnictví 
8) Exkurze Senát 
9) Pracovní skupiny ČAS 
10) Konference Polsko (Varšava) 
11) Různé 

 
Průběh jednání: 

1) Zahájení schůze výboru 
Zasedání schůze zahájil dle platných stanov ČAS Karel Halla. Konstatoval, že schůze 
výboru je usnášeníschopná. 

 

2) Konference v Pardubicích 

Kol. Halla informoval, že již byly dohodnuty záštity pro konferenci. Aktuálně 
probíhá jednání ohledně možností ubytování. Je přislíbena účast zástupců 
zahraničních archivních spolků z okolních zemí. Konferenční web je před spuštěním. 
Kol. Valůšek doplnil k programu, že odborná část je v zásadě hotová, řeší se jen 
detaily. Také doprovodný program je již rámcově stanoven. V průběhu měsíce února 
bude zveřejněna pozvánka a následně spuštěno přihlašování na konferenci. 
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3) Ročenka ČAS 

Kolega Sejk konstatoval, že příspěvky do ročenky se jako vždy scházejí pozvolna. 
Ještě jednou budou hromadně obesláni členové, pokud mají příspěvky k otištění. 
 

4) Studentské sekce 

Kol. Halla informoval, že pro pražskou studentskou sekci byly připraveny vzory, které 
by následně mohly využít i ostatní studentské sekce. Ze strany studentů nedošla zatím 
žádná připomínka. 
 

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

Kol. Bárta informoval o přihlášených pracích. Následně proběhla diskuse ohledně 
složení komise. Definitivní jmenování členů komise proběhne na dalším plánovaném 
zasedání výboru.  
 

6) Příprava valné hromady 

Bude připravena pozvánka, ve výboru proběhla diskuse o některých bodech programu. 
K. Halla navrhnul úpravu Čl. XII. odst. 5), resp. ČL. XIII. stanov, směřující k 
vypuštění nutnosti konání náhradní valné hromady. Definitivní znění bude projednáno 
na příštím výboru. 
 

7) Web + sociální sítě + konferenční web + MDA 

Kol. Halla shrnul dosavadní fungování webu a FB. Dále informoval o potřebě 
zakoupit dva moduly potřebné pro registraci na konferenci a pro správu webu MDA. 
Jejich výhodou je především fakt, že ČAS nebude závislá na různých platformách 
firmy Google. Nákup nepřesáhne 5000,- Kč. Tato platba bude každoroční. Výbor 
vyslovil jednohlasný souhlas s nákupem pluginů. 
 

8) Návrhy na udělení čestného členství, medaile o zásluhy o české archivnictví 

Proběhla diskuse ohledně návrhů na udělení čestného členství a následně hlasování o 
jednom z návrhů na čestné členství. Kol. Doležal rovněž upozornil přítomné, že je 
možno do konce února zasílat návrhy na udělení medaile o zásluhy o české 
archivnictví. 
 
Usnesení 7/9/23: Výbor ČAS, z.s. 
Hlasování: PRO: 2, PROTI: 8, ZDRŽELI SE: 3 
 

9) Exkurze do Senátu 

Kolegyně Penížková zajistila pro archivní veřejnost exkurzi v archivech obou 
parlamentních komor ve dnech 24. února a 24. března. Zájem byl enormní, oba 
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termíny byly naplněny velmi rychle. Následně členové výboru diskutovali o dalších 
možnostech jednodenních exkurzí. 
 

10) Pracovní skupiny ČAS 

Kol. Halla otevřel otázku vytvoření pracovních skupiny v rámci ČAS, které by mohly 
projednávat jednotlivé aspekty archivnictví. Ponechal členům výboru čas na 
rozmyšlenou do dalšího setkání. 
 

11) Konference Polsko (Varšava) 

Kol. Halla informoval o nabídce k účasti na konferenci ve Varšavě v rámci spolupráce 
zemí visegrádské skupiny, která se bude konat od 1. do 3. června. Pevný program není 
ještě stanoven, témata jsou rozličná a mohou zahrnovat i spolupráci mezi archivy, 
popis struktury a fungování archivní sítě, zveřejňování archiválií apod. Jednacím 
jazykem je polština, němčina a angličtina. Informace bude dále šířena i mezi ostatní 
členy ČAS. 
 

12) Různé 
Kol. Lachman informoval o plánovaném výročním setkání skupiny specializovaných 
archivů, které proběhne 12. dubna. Prezentovaným tématem budou zkušenosti ze 
stavby archivních budov, adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010. Také 
proběhnou volby výboru Odborné skupiny. 
Kol. Bárta pozval přítomné na archivní ples v Brně, který se uskuteční dne 18. února. 
Dále informoval, že poslední týden v červnu opět proběhne Letní škola pomocných 
věd historických. Jednatel rozešle pozvánku členům ČAS a ředitelům SOA. 
Kol. Penížková připomněla, že se bude doplňovat další člen Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů s tím, že se členové, či jiní kolegové mohou do rady 
kandidovat. Návrhy se předkládají Volební komisi Senátu do 24. února 2023.  
Kol. Severa informoval o propagaci archivů, kterou připravuje ministerstvo. 
 
Další termín schůze výboru byl stanoven na 16. března 2023 od 10:30 v sídle 
Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. 

 

 
Zapisovatel: Martin Myšička 
 

Ověřovatelé:  Karel Halla  
  David Valůšek  Datum a podpis:   


