
Zápis 
ze schůze výboru 

České informační společnosti, z. s. – pobočného spolku při Národním archivu 
dne 4. dubna 2019 

 
Přítomni: PhDr. Helena Klímová (NA), Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (ZA Opava), PhDr. Lenka Matušíková 
(NA), PaedDr. Laděna Plucarová (SOA Třeboň), Roman Straka (NA); za revizní komisi:, Mgr. Libuše Hola-
kovská a Mgr. Marie Šatochinová 
 
Omluveni: Mgr. Lucie Křížová (MZA), PhDr. Ivo Navrátil (SOkA Semily), PhDr. Eva Gregorovičová 
 
Schůzi výboru ČIS, svolanou na 12.30 hodin do Národního archivu, třída Milady Horákové 5, zahájila před-
sedkyně pobočného spolku PhDr. Lenka Matušíková. 

1) L. Matušíková podala přítomným zprávu o přípravách 18. archivní konference v Plzni. Program kon-
ference je hotov, aktuálně jsou řešeny otázky spojené s ubytováním účastníků ve dvou hotelích. Ač-
koli je jeden z hotelů vzdálen od místa konání, je dobře dostupný pomocí MHD, jejíž zastávka je 
přímo u budovy hotelu. Pro účastníky konference je po celou dobu konání garantováno používání 
MHD zdarma, pouze na základě visačky delegáta. Při příjezdu účastníků bude stačit při ubytování 
pouze přihlášení jménem na hotelu. 

2) Při zhodnocení stavu placení poplatků za účast na konferenci a za ubytování bylo konstatováno, že 
zvýhodnění členů ČIS a ČAS o 100 Kč při placení účastnického poplatku není praktické, neboť 
komplikuje jak fakturace jednotlivců, tak hromadné faktury celých archivů. Rovněž byly shrnuty ne-
výhody elektronické přihlášky, kterou přihlašující často vyplňovali s chybami. R. Straka navrhl 
v budoucnu generovat tzv. zálohovou fakturu, kterou by se zájemce o účast přihlásil až po jejím za-
placení.  

3) L. Matušíková informovala o stavu příprav exkurze ČIS do italských archivů. Již je potvrzena ná-
vštěva archivu v Turínu a v knihovně Ambrosiana v Miláně. Ubytování na exkurzi je zajištěno a 
všichni zájemci zaplatili poplatek za ubytování. Poplatek za cestu bude placen v průběhu dubna, pro-
tože se platí až po skončení exkurze. 

4) R. Straka podal zprávu o stavu účtu pobočky. Přibližně 15 osob ještě nezaplatilo poplatek za konfe-
renci. V letošním roce bude na účtu poprvé obrat vyšší než 1 milion korun. 

5) Nově byly podány do ČIS přihlášky následujících osob: Martin Sovák (SOA Praha), Martina Pecho-
vá (SOA Třeboň), Hana Brzobohatá (MZA), Pavel Šustala (ZAO). Na valné hromadě podal přihláš-
ku Martin Halata (Archiv Pražského hradu).  

6) Po přednášce, kterou pronesl M. Halata na valné hromadě ČIS v únoru 2019, s ním byla projednána 
možnost uspořádat exkurzi v Archivu Pražského hradu. Z kapacitních důvodů se předpokládají tři 
skupiny po 15 osobách. V úvahu by připadaly tyto termíny: úterý 24.9., čtvrtek 26.9, úterý 1.10. a 
čtvrtek 3.10. 2019. 

7) Na letošní XVII. seminář restaurátorů a historiků, jenž se uskuteční 18.–21. listopadu 2019 
v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, je v současné době přihlášeno asi 140 osob. 
Program je dokončován ve spolupráci s ředitelkou jihlavského archivu R. Piskovou. Záštitu nad akcí 
převzal primátor města Jihlavy a náměstek MV P. Mslna. 

8) Přítomní prodiskutovali možnost, zda pro velké akce (např. archivní konference) spojené s četnými 
finančními transakcemi není vhodné angažovat externího účetního za honorář, což bylo shledáno ja-
ko nepraktické i z toho důvodu, že nelze počítat ani s podporou ze strany AS MV. 

9) Termín příští schůze byl stanoven na čtvrtek 6. června 2019 ve 12.30 v Národním archivu, třída Mi-
lady Horákové 5. 

10) Schůzi zakončila L. Matušíková ve 14.30 hodin.  

  

 PhDr. Lenka Matušíková  
 předsedkyně výboru pobočky ČIS  

Zapsal: Zdeněk Kravar 


