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ZÁPIS 
z výroční členské schůze 

České informační společnosti, z. s. – pobočného spolku při Národním archivu, 
uskutečněné on-line od 30. 3. do 25. 4. 2021 

 
Ke korespondenční formě schůze prostřednictvím Google Forms bylo přikročeno v důsledku pro-
tiepidemických opatření vlády, omezujících setkávání. Všem 110 členům spolku byly předem za-
slány materiály, tj. zpráva o činnosti pobočky za rok 2020 a plán práce na rok 2021, zpráva o hos-
podaření pobočky za rok 2020 a rozpočet na rok 2021, jakož i čestným prohlášením hospodáře 
o souladu účetního zůstatku s účetní evidencí.  

1) Podle zprávy PhDr. Lenky Matušíkové se kromě členské schůze 18. 2. 2020 jiné akce bohu-
žel nemohly konat, byla rovněž zastavena příprava 19. archivní konference. 

2) V plánu činnosti se projevila současná antikoronavirová opatření, v první polovině roku 
2021 zřejmě nebude možná žádná společná akce spolku. Výbor navrhuje zřízení webových 
stránek, přesun seminářů do poslední čtvrtiny roku, místo zahraniční exkurze bude zařazena 
exkurze do vybraných archivů na Slovensku, v Maďarsku nebo Rakousku.  

3) Hospodář pobočky Roman Straka předložil přehled hospodaření v roce 2020, kde počáteční 
stav činil 402 098,43 Kč (včetně pokladní hotovosti), příjmy tvořily 34 141,11 Kč, výdaje 
37 618.03 Kč, k 31. 12. 2020 je stav majetku 398 621,51 Kč. Příspěvky byly od členů vy-
brány ve výši 7 700 Kč, od 19 členů dosud chybí. 

4) V plánu hospodaření na rok 2021 jsou předpokládány příjmy ve výši 98 100 Kč a výdaje 
188 100 Kč – významnější výdajovou položkou je příprava a vydání sborníku ze 17. semi-
náře restaurátorů a historiků (80 000) a dále archivní exkurze (93 000). Čisté jmění na konci 
roku bude činit 308 621,51 Kč. 

5) O zaslaných materiálech se on-line hlasovalo. Ze 110 členů odeslalo hlasovací lístek 73, 
z nichž dva došly poštou. Členové se vyjádřili následovně:  

1. Schválení zprávy o činnosti pobočky v roce 2020, plánu činnosti pobočky na rok 
2021, zprávy o hospodaření pobočky v roce 2020 a návrh rozpočtu pobočky na rok 
2021 – jednomyslně. 

2. Čestné prohlášení hospodáře pobočky o souladu účetních záznamů a pokladny – jed-
nomyslně. 

3. Členský příspěvek má být zachován v dosavadní výši – 68,5 % hlasů (ponechán na 
dobrovolnosti – 21,9 %, úplně prominut – 4,1 %, zdrželo se – 5,5 %). 

4. Souhlas, aby výboru bylo uloženo zajistit plnění plánu činnosti v roce 2021 – 97,3 % 
hlasů. 

5. Souhlas s úhradou členského příspěvku do 31. 5. 2021 – 89 % hlasů (zdrželo se 8 se-
niorů). 

6. Souhlas se zřízením webových stránek pobočky – 95,9 % hlasů (3 členové se zdrželi). 

7. Se správou webu je ochoten pomoci Ivo Navrátil, s grafikou Eva Tothová, s fotkami 
Jiřina Strnadová, Roman Straka, Ivo Durec, Jana Němečková, Laďka Plucarová, Irena 
Hajzlerová, Zdeněk Kravar, Pavel Pilz, Blanka Čechová, manželé Vávrovi, s testová-
ním stránek 20 členů, 7 členů pomůže jiným způsobem.  

8. V diskuzi se objevily tyto názory: 
 Ráda bych, ale nevládnu těmito dovednostmi. tak se omlouvám. Ovšem po-

kud byste potřebovali mou pomoc a já jsem ji zvládla, jsem ochotna pomoci 
(Eva Gregorovičová) 
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 Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu po prodělané nemoci počítám s 
pozdějším termínem, jak se do činnosti pobočky podle možností zapojit 
(Václav Bartůšek) 

 Pevné zdraví, přátelé (Petr Kolín) 
 Pomoct nějakou praktickou radou, přidat oddělení Světového muzea kartonů, 

které patří pod ČIS (Ivo Durec) 
 Zdravím, do spolupráce na webu pobočky se ráda zapojím (Jiřina Strnadová) 
 Všem členům pobočky, jakož i výboru, přeji pevné zdraví a pevné nervy v 

této popletené době. Těším se se všemi snad už brzy na viděnou (Vlastimil 
Kolda) 

 Nabízím na web jakékoli svoje příspěvky, které budou ve prospěch pobočky 
a budou jí vítány (Martin Halata) 

 Na web pobočky mohu dodat i textové části k některým exkurzím ČIS (La-
děna Plucarová) 

 Děkuji za práci členů ve vedení spolku, zvláště za této složité zdravotní situ-
ace (Renata Pisková) 

 Děkuji za aktivitu kolegovi a kamarádovi Ivošovi. Můžu poskytnout foto ze 
zájezdů (Věra Vávrová) 

 Poskytování příspěvků vyplývajících z členství a funkce ve výboru poboč-
ného spolku (Roman Straka) 

 V případě potřeby provedu kontrolu gramatiky příspěvků atp. (Alena Pazde-
rová) 

 Pokud to bude možné upozorním na některé zajímavé akce v SOkA Pracha-
tice (František Kotěšovec) 

 Cokoli netechnického (Helena Klímová) 

6) Výsledky hlasování jsou v PDF-podobě uloženy u originálu zápisu z této schůze a byly ově-
řeny členy výboru pobočky na místě návrhové komise. Usnesení je součástí zápisu. 

7) Předsedkyně pobočného spolku děkuje všem členům za velkou vstřícnost při nezvyklém 
průběhu letošní výroční členské schůze. I když byla účast nadprůměrná (66,4 %), nerada by, 
aby se dálkové schůzování stalo pravidlem.   

 

V Semilech 26. 4. 2021.  

 PhDr. Lenka Matušíková, v. r.  

 

 

 

Zapsal: Ivo Navrátil 


