
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 26. listopadu 2015 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Jan Krlín, Lucie Křížová, Marie Šatochinová, 

Roman Straka, Ivo Navrátil, jako host PhDr. Radka Římanová, Ph.D., předsedkyně ČIS 

 

1. Schůzi zahájila dr. Lenka Matušíková uvítáním členů výboru a podala stručnou zprávu o 

průběhu konference občanského sdružení ČIS 19. 11. 2015 od 14 hodin v Ústavu vědec-

kých informací 1. LF UK a VFN v Praze, U Nemocnice 4, na níž navázala ustavující 

schůze ČIS, z. s. Zprávu doplnili ostatní účastníci z výboru ČIS NA, tj. Helena Klímová, 

Roman Straka a Ivo Navrátil. Obou schůzí se zúčastnilo 9 členů ČIS a 4 členové výboru 

ČIS při NA, kteří se dověděli, že jsou momentálně jedinými členy ČIS, z. s., a jako takoví 

společně zvolili nový pětičlenný výbor a schválili jak nové stanovy ČIS, z. s., tak i stano-

vy pobočného spolku ČIS při NA, které vypracovala dr. Matušíková. Průběh a výsledky 

schůze napadl MUDr. Pavel Zubina, dosavadní místopředseda ČIS, o. s., jenž požadoval 

svolání nové náhradní schůze ČIS, z. s., aby mohla transformace občanského sdružení na 

spolek proběhnout řádně a bez pochybností. Postrádal mj. úplnou zprávu o hospodaření 

za rok 2015. Jde samozřejmě především o problémy ČIS, dotýkají se však i nás jako po-

bočného spolku, který musí být zaregistrován hlavním spolkem u Městského soudu 

v Praze, a to do konce roku 2015.  

2. Dr. Radka Římanová vysvětluje situaci, způsobenou mj. také jejím doktorandským studi-

em, jakož i potřebou provést na popud ČSVTS nejen změnu názvu, ale současně i trans-

formaci ČIS na spolek podle nového občanského zákoníku. Uznává, že se staly některé 

chyby při přípravě a řízení obou schůzí, nové stanovy byly členy připomínkovány až na 

ustavující schůzi a objevila se v nich řada rozporů i ne zcela dotažených bodů. Je rozhod-

nuta svolat náhradní členskou schůzi, jež bude podle nových stanov vedena elektronicky, 

a do konce roku provést registraci jak hlavního spolku, tak i naší pobočky, které bude vy-

dán registrační list pro jednání s úřady. K účasti na elektronické členské schůzi zmocňuje 

výbor ČIS NA dr. Matušíkovou. 

3. V diskusi se snaží členové výboru vysvětlit, že žádáme ČIS pouze o úřední změnu názvu 

pobočky. Je pro nás nepřijatelná likvidace dosavadního občanského sdružení nejen z ma-

jetkových důvodů, ale i nutnosti nového přihlašování se všech dosavadních členů. Ne-

souhlasíme s tím, aby členové důchodového věku a na rodičovské dovolené museli hradit 

členské příspěvky – taková podmínka v NOZ není a doporučení, aby byli zvoleni čest-

nými členy, je sotva přijatelné. Doporučujeme zachovat jak stávající přijímání členů a 

vedení členské evidence pobočkou, tak i vybírání příspěvků hospodářem pobočky a ode-

sílání stanoveného procenta na ústředí. Je nezbytně nutné důkladně promyslet organizaci 

členských schůzí ČIS (NOZ nabízí pro velké spolky shromáždění delegátů nebo dílčí 

členské schůze). Zavedení písemně pověřených zástupců pobočných spolků (při současně 

zachovaném právu účasti všech jejich členů) na členské schůzi by každé hlasování (i 

elektronické) podle našeho názoru jenom komplikovalo.  

4. Za účelem registrace pobočky zhotovíme kopie zápisů z členských schůzí, na nichž pro-

běhly volby výboru a byla schválena změna názvu, ještě dnes budou úředně ověřeny 

podpisy jejich ověřovatelů L. Matušíkové, I. Navrátila a R. Straky, kteří zároveň podepi-

sují čestné prohlášení o své volitelnosti. Nové stanovy zatím nepředkládáme, musí být 

schváleny na členské schůzi pobočky. Výbor potvrzuje přijatý název: „Česká informační 

společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu“. Zápis do veřejného rejstříku je 

možné ověřit na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 



5. Výroční členská schůze pobočky se bude konat 16., 18., 23. nebo 25. února 2016, před-

náška se bude týkat buď Archivu Národní galerie, nebo Archivu ČNB. Zajistí dr. Matuší-

ková. Součástí programu by mělo být také schválení nových stanov.  

6. Odbornou archivní exkurzi připravuje dr. Matušíková do Německa. Na programu je 

předběžně návštěva: Plasy, Řezno, Archiv Thurn-Taxisů, 2-3 dny pobyt v Mnichově 

(Státní archiv), Augsburg, Pasov (Arcidiecézní archiv), Landshut, snad i Dachau.  

7. Seminář připravený NFA na 10. 11. 2015 na téma „Prameny k dějinám kinematografie – 

specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace“ proběhl podle názoru účastníků 

úspěšně.  

8. Příští schůze výboru ČIS NA se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 ve 12.30 hodin v pra-

covně dr. Matušíkové.  

 

Zapsal: I. Navrátil 


