
Zápis 
ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu, z. s., 

konané dne 17. ledna 2017 
 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Jan Krlín, Lucie Křížová, Laďka Plucarová, Ro-
man Straka, Marie Šatochinová, Ivo Navrátil 

1. Schůzi zahájila dr. Lenka Matušíková uvítáním členů výboru a informovala je o přípravě 
celostátní archivní konference, jež se bude konat v Liberci 25. – 27. 4. 2017. Výbor ČAS 
se s dr. Matušíkovou schází pravidelně a jednání jsou plodná. Odsouhlasena částka za noc 
a účastníka 960 Kč včetně snídaně, studenti na denním studiu mladší 26 let budou za 150 
Kč ubytování na libereckém děkanství. Schváleno, aby pracovníci SOkA Liberec a Jab-
lonec n. Nis. byli konferenčního poplatku ve výši 1200 Kč (nebude jej možno krátit), 
zproštěni, neboť na jejich bedrech spočívá příprava a realizace konference. Zhruba 
50 000 Kč je již dohodnuto se sponzory. Dr. Plucarová na sebe bere tíži moderování sek-
ce edukace v archivech. Otevřena otázka, zda budeme na konferenci nějak reagovat na 
rozhodnutí Ústavního soudu, jehož plénum zamítlo návrh Nejvyššího soudu na vyslovení 
protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., ve slovech „archiválie vzniklé před 
1. lednem 1990 z činnosti bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium to-
talitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek“. Ideální by bylo získat vystoupení 
některého z ústavních soudců. 

2. Archivní exkurze do ukrajinských archivů – program připravila se značným předstihem 
dr. Matušíková, pozvánky byly rozeslány všem členům i po archivech, zatím došlo deset 
závazných přihlášek, o uvolnění účastníků bude nutno ještě s některými řediteli jednat. 
Autobus p. Hlouška domluven za cenu 128 000 Kč. Ubytování s pomocí osvědčené firmy 
Hotelnet Plus za cenu kolem 21 € vesměs ve 3-4 hvězdičkových hotelech, kde nehrozí 
otrava z nečisté vody. Návštěva v archivu v Užhorodě dohodnuta, dopis pro další archivy 
byl přeložen a bude v nejbližší době rozeslán. Vízum není nutné, hřivny doporučujeme 
vyměnit za koruny pokud možno v kurzu 1:1. ČIS požádáme o příspěvek. 

3. Výroční členská schůze se bude konat ve čtvrtek 16. února 2017. Podle nových stanov 
máme pětileté funkční období, další volby budou v roce 2019. Úvodní přednášku bude 
mít od 10 hodin Milan Šimůnek na téma „Zpracování map a fotografií Prahy – možnosti 
využití archivních fondů“, od 13 hodin proběhne vlastní schůze. Předsedou návrhové 
komise bude kol. Kolda, revizní zprávu  přednese kol. Hulakovská, zprávu o hospodaření 
a návrh rozpočtu kol. Straka, zprávu o činnosti a plán práce na rok 2017 kol. Matušíková, 
moderuje kol. Křížová. Občerstvení v hodnotě do 60 Kč zajistí Roman Straka, Lenka Ma-
tušíková a Helena Klímová s využitím dopravy p. Havelkou. Kol. Straka zakoupí plasto-
vé nádobí (pohárek z termopapíru!). I. Navrátil zajistí zřízení účtu na webu NA pro při-
hlášky na členskou schůzi, zhotoví a rozešle pozvánku, R. Straka připraví členské znám-
ky do průkazek. Kolegové Kolda a Straka jsou dr. Matušíkovou žádáni o informace o 
průběhu výstavy knihvazačských prací a semináře restaurátorů, aby je mohla zapracovat 
do své zprávy. 

4. Seznam členů prověřen Romanem Strakou, ústředí ČIS byl zaplacen odvod z členských 
příspěvků za loňský rok. Výbor potvrzuje členství dr. Renaty Pískové.  

5. Příští schůze výboru ČIS NA se bude konat koncem března, pravděpodobně v úterý 28., 
neboť v úterý 21. 3. bude valná hromada ČAS. 

Zapsal: I. Navrátil 


