
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 30. září 2014 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Jan Krlín, Lucie Křížová, Laďka Plucarová, Ro-

man Straka, Marie Šatochinová, Ivo Navrátil 

 

1.  Úvodem navštívil výbor ČIS NA korporativně právě skončivší příležitostnou výstavu ve 

výstavním sále Národního archivu „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“. Jejím au-

torům vyslovuje obdiv a poděkování za dobrou reprezentaci českého archivnictví. 

2.  Dr. Matušíková podala aktuální zprávu o přípravě archivní konference, jež se bude konat 

v Poděbradech 7. – 9. dubna 2015, s tematickým zaměřením Archivy, člověk, krajina. 

Noclehy budou stát 580 Kč, účastnický poplatek 1000 Kč. Opět se již projevuje neblahá 

snaha některých ředitelů, kteří podmiňují účast zaměstnanců jejich referátem. Další jednání 

o sponzoring budou vedena s představiteli města po komunálních volbách, získán byl nym-

burský pivovar. Předpoklad 2-3 tematické sekce. Za nájem uhradíme 50 000 Kč, ozvučení 

3000 Kč. V ceně poplatku jsou dva obědy a večerní raut. Požádáme Ministerstvo vnitra o 

příspěvek na sborník z konference. V diskuzi zazněly různé návrhy na referáty, zejména 

z oblasti využívání historických plánů pro obnovu krajiny a zahrad. 

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

knihovnách“ proběhl úspěšně a za dobré účasti 104 osob.  

4.  Podzimní seminář bude věnován autorskému právu, jako přednášející byl zajištěn profesor 

občanského práva Univerzity Palackého v Olomouci JUDr. Ivo Telec, CSc. Jako nejvhod-

nější termín byl vybrán úterý 2. prosince 2014 od 13 hodin odpoledne (vzhledem k vytížení 

přednášejícího). Výbor ČIS NA souhlasí s odměnou ve výši 5000 Kč, dohodnout způsob 

úhrady. Návrh pozvánky v součinnosti s prof. Telcem připraví Ivo Navrátil, který ji po 

schválení rozešle. Moderátora nejlépe s právnickým vzděláním zajistí dr. Matušíková.  

5.  Výbor ČAS s poskytnutím hostingu pobočce ČIS NA na svém serveru vyslovil souhlas, za-

tím však nebyl správcem vytvořen příslušný účet. 

6.  K 31. 8. 2015 se na běžném účtu pobočky nacházelo 290 632,71 Kč. Dosud však nebyl vy-

dán sborník referátů ze semináře restaurátorů 2012, vyjde zřejmě letos. Roman Straka jako 

organizátor by uvítal, kdyby příspěvky vycházely v nějakém recenzovaném časopise (pří-

loha AČ?), aby jejich autoři mohli získat body pro hodnocení svých grantů – ovšem pak by 

musely být skutečně recenzovány nezávislými odborníky, následně autory na základě při-

pomínek dopracovány, případně slabší vyřazeny. Příští seminář bude v r. 2015 v Opavě. 

7.  Závěrem zváženo místo a téma příští výroční konference, dohodnuta návštěva Literárního 

archivu PNP na Strahově, a to dne 17. nebo 24. února 2015. Náhradní témata přednášek: 

Archiv Pražského hradu, Archiv Českého rozhlasu, Archiv Národní galerie. Zajistí dr. Ma-

tušíková. 

8.  Příští schůze výboru ČIS NA se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu ve 12.30 hodin v pra-

covně dr. Matušíkové.  

 

Zapsal: I. Navrátil 


