
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 22. ledna 2013 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Laďka Plucarová, Miroslav Kunt, Roman Straka, Jan Krlín, Ivo 

Navrátil 

Omluveni: Lucie Křížová, Pavla Jirková, Marie Šatochinová  

1.  Příprava výroční konference pobočky: uskuteční se 21. února 2013 na Chodovci, rezervaci 

sálu a objednávku občerstvení (bageta, káva, čaj) provede R. Straka. Přednášku na téma 

Archiv NTM přednese PhDr. Tomáš W. Pavlíček (zajistí L. Matušíková). Schůzi bude mo-

derovat Lucie Křížová. Zprávy jako obvykle, připraví si je L. Matušíková, R. Straka a M. 

Šatochinová.  

2.  XV. archivní konference 3. – 5. června 2013 v Ostravě. ČIS bude vybírat jen účastnický 

poplatek 700 Kč. Přislíben promítání vhodných filmů z NFA. Výbor pobočky ČIS souhlasí, 

aby byl sborník referátů vydán jako supplementum Archivního časopisu.  

3.  Další z cyklu seminářů o audiovizuálních dokumentech připravuje dr. Emílie Benešová na 

téma Digitalizace fotografií na různých typech nosičů, o vystoupení požádala p. Hubičku 

(Šechtl a Voseček), p. Hudičáka (Seidl, Český Krumlov), p. Poneše (Birgusova Opavská 

akademie), požádá také kolegy z Třeboně. Termín zatím nebyl stanoven, uvažuje se o 16. 

4., 30. 4. nebo 14. 5. Účastnický poplatek nebude vybírán pro velkou administrativní ná-

ročnost, návštěvníci se obslouží v archivním bufetu. S druhým seminářem počítáme na 

podzim 2013. Navrhujeme, aby byly vybrané referáty publikovány v monotematickém 

Zpravodaji pobočky ČIS NA (dříve Zpravodaj ČVTS). 

4.  Odborná exkurze do zahraničních archivů – náklady na dopravu budou činit 68 000 Kč 

(firma Bolero), což při 45 lidech činí asi 1700 Kč, jež budou hrazeny přes účet pobočky. 

Program:  

So  11.5. – odjezd v dopoledních hodinách Třeboň – České Budějovice – Praha – Eisenach – Göttingen – Il-

sede (hotel Groß Bültener Hof) 

Ne  12.5. – Braunschweig (prohlídka města) – Hildesheim (dóm,románský kostel sv. Michala) – Einbeck 

(prohlídka města) 

Po  13.5. – Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek , prohlídka města) – Goslar (císařská falc) – pohoří Harz 

Út  14.5. – Wernigerode (prohlídka centra) – Quedlinburg (románský klášter, zámek) – Schwaneberg (hotel 

Körling) 

St  15.5. –  Magdeburg (Landesarchiv) – Dessau (Bauhaus) – Worlitz (park) – Wittenberg (Luther) 

Čt  16.5. –  Lipsko (Bach-Archiv), prohlídka města – Míšeň (Akzent Hotel Andree) 

Pá 17.5. – Drážďany (Sächsisches Staatsarchiv) – prohlídka města 

So 18.5. – Míšeň (prohlídka města porcelánu) – pevnost Königstein – Praha – Třeboň 

5.  Pokladník R. Straka podává zprávu o hospodaření pobočky – k 31. 1. 2012 bylo na účtu 

341 515 Kč (včetně dosud nevydaného sborníku restaurátorů). S firmou Befort sepsána da-

rovací smlouva na 24 000 Kč. V pokladně 6500 Kč. Máme 179 členů, z toho 43 členů 

v letech 2009–2011 neuhradilo členský příspěvek, proto jim bude podle stanov ukončeno 

členství. Výbor bere na vědomí, že Kristina Swiderová (provdaná Popelka) na vlastní žá-

dost ukončila k 1. 1. 2013 členství v pobočce. Výbor bere na vědomí dokumenty předlože-

né R. Strakou: Přehled dohod o provedení práce za rok 2012, Přiznání k dani darovací při 

nabytí majetku osvobozeného od daně za rok 2012 a Vyúčtování daně vybírané srážkou 



podle zvláštní sazby daně z příjmů právnických osob za rok 2012 a vyslovuje mu poděko-

vání za pečlivou starost o hospodaření pobočky. 

6.  R. Strakovi se ukládá projednat s dr. Římanovou změnu názvu pobočky v registraci (od-

padne přesná adresa pobočky) a přeregistrovat ji. Napříště má být pobočka prezentována 

následovně :  

Název: 

Pobočka České informační společnosti, o. s. při Národním archivu, Archivní 4, 149 01 Praha 4-Chodovec 

Adresa: 

Archivní 4 

149 01 Praha 11-Chodov 

IČO: 75072661 

DIČ: CZ75072661 

Nejsme plátci DPH 

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 1968570309/0800 

Reg. MV ČR dne 14. 5. 1990, č. j. VSP/1-245/90-R. 

7.  Termín příští schůze výboru pobočky bude dohodnut korespondenčně. 

 

Zapsal: I. Navrátil 


