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

Mádrová (host), Zdeněk Vácha, Helena Sedláčková (host, za Jakuba Kunerta), Milena 

Běličová 

Omluveni: Jakub Kunert, Vít Šmerha 

Program jednání: 

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

shrnutí pokroku 

Všichni zájemci o práci ve skupině, kteří se přihlásili (T. Pavlíček, M. Kuthanová, M. 

Kadlec, T. Dufka, J. Doležal, B. Sladkovská, O. Šmejkalová, A. Kravčíková), se sešli 

dne 24. října 2022 ke společné online debatě o zkušenostech z pořádání archivních 

fondů dle nových Základních pravidel a využívání pořádacích softwarů. Debatu 

moderovali T. Lachman, Z. Vácha a P. Cajthaml. Do Pracovní skupiny byli za 

specializované archivy nominováni Agáta Kravčíková (VHA) a Jakub Doležal 

(Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Ředitel OASSS MV ČR byl s těmito jmény 

seznámen a jejich účast akceptuje. Vznik Pracovní skupiny probíhá ale pomaleji, než 

byl původní předpoklad. 

 

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

náměstkem MV ČR pro archivnictví – shrnutí pokroku 

Po domluvě s ředitelem OASSS MV ČR se toto setkání uskuteční jednou ročně, 

poprvé v roce 2023. Termín a místo konání budou oznámeny všem specializovaným 

archivům s dostatečným předstihem.  

 

3) Další anketa mezi specializovanými archivy – tentokrát k tématu spisové služby 

Z. Vácha a T. Lachman připravili anketu pro specializované archivy o postavení 

spisové služby v institucích, které specializované archivy zřizují. Anketa se pokusí 

zjistit, zda zřizovatel má/nemá metodika spisové služby a pokud má, zda je metodik 

zařazen pod archivem, vedle archivu ve stejné organizační složce nebo v jiné 

organizační složce, než ve které je archiv. Cílem ankety je přispět k celkovému 

zefektivnění fungování spisové služby a případně povýšit zařazení pozice metodika 

v Katalogu prací. Anketa bude rozeslána archivům počátkem roku 2023 a otevřena 

pro hlasování do konce ledna 2023. 

 
4) Zveřejňování zápisů z jednání výboru Odborné skupiny specializovaných 

archivů ČAS– shrnutí pokroku 

Výbor ČAS souhlasil se zveřejňováním zápisů z jednání výboru odborné skupiny na 

webových stránkách ČAS, správci stránek ČAS připraví řešení, T. Lachman je 

v pravidelném kontaktu s M. Severou (stránky spravuje společně s A. Hejtmanovou). 
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5) Pravidelné setkávání specializovaných archivů mezi sebou a napříč odbornými 

skupinami – shrnutí pokroku 

Setkání se uskuteční ve středu 12. dubna 2023 v Praze 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. 

Výbor odborné skupiny připraví do 2. ledna 2023 návrhy společných témat, o kterých 

se bude v anketě hlasovat. Anketa k hlasování o společném tématu dubnového 

setkání bude rozeslána na konci ledna 2023, ukončena a vyhodnocena na konci 

února. Setkání bude mít rovněž charakter volební valné hromady, která zvolí nový 

výbor naší odborné skupiny. Členové ČAS ze specializovaných archivů budou 

s předstihem vyzváni, aby navrhli volební kandidáty do výboru. Na setkání bude 

rovněž připomenuto 20. výročí založení naší odborné skupiny (2003).  

6) Prezentace platforem pro komunikaci specializovaných archivů (K. Mádrová) 

K. Mádrová představila prostředí pro společnou komunikaci – Redmine, MS Teams, 

Slack, Skype, Discord – ze kterých bude proveden výběr. Členové výboru navrhnou 

do příštího setkání společná témata, která budou na platformě debatována. 

 

7) Další schůze výboru odborné skupiny 

Další schůze výboru se uskuteční ve druhé polovině ledna 2023. 

 

Zapsal: Z. Vácha 

Doplnil: T. Lachman 

 


