
Zápis 

z náhradní výroční členské schůze 

České informační společnosti, z. s. - pobočného spolku při Národním archivu 

dne 16. února 2017 

 
Členskou schůzi, původně svolanou na 10.30 hodin, zahájila po velmi úspěšné přednášce Milana Šimůnka 

„Zpracování map a fotografií Prahy – možnosti využití archivních fondů“ a občerstvení účastníků ve 13.00 

hodin předsedkyně pobočného spolku PhDr. Lenka Matušíková. Podle prezenční listiny se schůze ze 117 

členů zúčastnilo 45 členů, přítomno bylo 5 hostů. Schůzi řídila místopředsedkyně pobočky PhDr. Lucie Kří-

žová. 

1) Úvodem byla zvolena návrhová komise ve složení Vlastimil Kolda, Hana Říhová a Božena Kovářo-

vá. 

2) PhDr. Lenka Matušíková podala zevrubnou zprávu o činnosti pobočky za rok 2016. Spolek má dnes 

117 členů, z toho 37 seniorů. Zvláště zdůraznila seminář restaurátorů 23.–26. května 2016, kde za-

znělo 42 odborných příspěvků. Úspěšná byla také odborná exkurze pobočky do bavorských archivů 

ve dnech 7.–13. 5. 2016. Z pera dr. Koldy přečetla informaci o další pouti putovní výstavy „Krása 

knižních vazeb“ ze IV. soutěžní přehlídky: byly to Karlovy Vary, Banská Štiavnica, Plzeň, Praha – 

Clam Gallasovský palác, Opava, Jihlava, aktuálně se nachází v Brně. Díky úsilí spolupořádajících 

archivů a knihoven ji už zhlédlo přes 13 000 lidí! Pobočka spolupořádala také přednášku Milana Ši-

můnka 3. 11. 2016 ve velkém sále Národního archivu. Dr. Matušíková vyzdvihla kvalitní spolupráci 

s výborem ČAS při přípravě 17. konference archivářů v Liberci, zatím bez nejmenších problémů. Dr. 

Matušíková závěrem poděkovala výboru za jeho práci, zvláště pak Romanu Strakovi za svědomité 

vedení účetnictví. 

3) Roman Straka podal zprávu o hospodaření pobočky v roce 2016, kde příjmy tvořily 280 513,68 Kč, 

výdaje 218 094,60 Kč, zůstatek k 31. 12. 2016 činí 318 331,47 Kč, což je i hodnota čistého jmění 

spolku, neb nemáme žádný inventář. Položky uzávěrky odůvodnil. Poznamenává ovšem, že 90 000 

Kč je odložená platba dosud nevydaného sborníku ze semináře restaurátorů. S potěšením kvitoval, že 

v členských příspěvcích nemáme žádné pohledávky.  

 Poté přednesl návrh rozpočetu na rok 2017, kde vzhledem k archivní konferenci a exkurzi vyskočí 

obrat na účtu do vyšších hodnot: 551 000 budou příjmy, 437 000 plánované výdaje, zůstatek by měl 

být na konci roku 204 331,42 Kč. Jednotlivé položky opět podrobně zdůvodnil. Je nepříjemné, že 

EET naši pobočku rovněž zasáhne, a to od března 2018. Hospodář nicméně vyslovil přesvědčení, že 

většina peněžních toků nebude v hotovosti, ale přes účet.  

4) Následně dr. Matušíková přednesla návrh plánu činnosti na rok 2016, v němž podstatné místo zaují-

má odborná exkurze do ukrajinských archivů a 17. konference archivářů České republiky v Liberci. 

Upozornila, že vzhledem k zvýšení ubytovacích poplatků bude exkurze o cca 1500 Kč dražší, než 

bylo oznámeno. Na podzim nás čeká spolupořadatelství mezinárodní konference „Ludvík Salvátor 

Toskánský (1847–1915): život a dílo vědce a cestovatele“, konané ve dnech 13.–15. 10. v Brandýse 

nad Labem; jeho hlavní organizátorkou je PhDr. Eva Gregorovičová. Připravíme také pravidelnou 

přednášku na dosud nestanovené téma – podnětům se výbor nebrání. 

5) Mgr. Libuše Holakovská seznámila členskou schůzi s revizní zprávou kontrolní komise, jež neshle-

dala v hospodaření pobočky závad.  

6) V diskusi vystoupil mj. Petr Kolín, jenž vysvětlil některé dopravní záležitosti během archivní konfe-

rence v Liberci, členstvo potěšil zejména fakt, že zvláštní tramvaj k Ještědu bude řídit pracovník ar-

chivu Bc. Radek Brož. 

7) Návrh usnesení přednesla návrhová komise, reprezentovaná PhDr. Boženou Kovářovou. Usnesení 

bylo jednomyslně přijato. 

8) Schůzi zakončila dr. Lenka Matušíková ve 14.00 hodin.  

 

  

 PhDr. Lenka Matušíková  

Zapsal: Ivo Navrátil 


