
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 3. června 2014 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Jan Krlín, Lucie Křížová, Laďka Plucarová, Roman Straka, Marie 

Šatochinová, Ivo Navrátil 

 

1.  Archivní exkurze do španělských archivů 16. – 25. 5. 2014 proběhla ke spokojenosti všech 

účastníků, plánovaný program byl splněn. Ujeto bylo 6421 km, za dopravu uhradíme 

smluvní cenu 220 000 Kč, z toho 83 000 Kč činila záloha. 48 účastníků uhradilo po 5000 

Kč, tj. 240 000 Kč. Výbor se vyslovil pro to, aby přeplatek 20 000 Kč nebyl rozdělován 

mezi účastníky, ale ponechán jako rezerva pro další zájezdy. Kol. Straka ještě doúčtuje pří-

spěvek zaměstnancům AMP. Nepříjemné byly problémy řidičů s policií, které musela ve-

doucí zájezdu řešit první noc (parkování na nedovoleném místě, záměna delikventa Marti-

néze s panem Martínkem). Kol. Křížová se uvolila pořídit zprávu o cestě pro internetový 

časopis ČIS, pobočce přislíben příspěvek asi 9000 Kč.  

2.  Jarní seminář ČIS 10. 6. 2014 s názvem „Trendy zpřístupňování dokumentů v archivech a 

knihovnách“ připraven, probíhá registrace zájemců. I. Navrátil na základě tabulky kol. 

Kunta připraví prezenční listinu a seznamy účastníků s e-mailovými kontakty. Řízení se-

mináře se laskavě ujal kol. Bernas, zahájí jej dr. Matušíková. 

3.  Podrobná informace o příští archivní konferenci, konané v Lázních Poděbrady 7. – 9. dub-

na 2015, zazněla z úst dr. Matušíkové. Výbor ČAS ustanovil přípravný výbor, téma ještě 

není rozhodnuto. Dr. Matušíková již město navštívila a zajistila ubytování (580 Kč/noc) a 

stravování.  

4.  Schválen návrh uspořádat podzimní seminář pobočky ČIS v první polovině listopadu na 

téma „Autorské právo v prostředí paměťových institucí“. Lektorem bude vedoucí katedry 

občanského a pracovního práva Univerzity Palackého v Olomouci prof. JUDr. Ivo Telec, 

CSc., jeden z tvůrců nového občanského zákoníku a přední odborník na autorské právo. 

Navržena odměna 2000 Kč. Bylo by dobré provést průzkum, jakým otázkám by měla být 

věnována zvláštní pozornost, případně i shromáždit konkrétní dotazy z archivářské a mu-

zejní praxe – využít on-line přihláškového formuláře? Shromažďovat e-mailové návrhy u 

dr. Matušíkové? I. Navrátil dohodne s profesorem termín a připraví návrh pozvánky. 

5.  I. Navrátil informuje, že letošní zájezd ČAS se uskuteční do archivů na Vysočině 9. – 11. 

října 2014 a povede jej osvědčený horský vůdce Mgr. Jiří Smitka. 

6.  Kol. Straka předložil k diskuzi návrh nové členské přihlášky. Doporučeno oprostit ji od 

zjišťování zájmů a koníčků, musí v ní být datum narození (od něj se odvíjí osvobození od 

členských příspěvků), adresa pracoviště a bydliště. 

7.  Pokud nebude ochoten výbor ČAS poskytnout pobočce ČIS NA hosting na serveru 

http://cesarch.cz/, nabízí nám umístění našich webových stránek ZA v Opavě. 

8.  Příští schůze výboru ČIS NA se uskuteční v úterý 23. září v 12.30 hodin (pozor, dochází ke 

změně!) v pracovně dr. Matušíkové. Všem členům přejeme krásné prožití zasloužených 

dovolených. 

Zapsal: I. Navrátil 

http://cesarch.cz/

