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

konané dne 6. listopadu 2018 
 

Přítomni: Lenka Matušíková, Lucie Křížová, Jan Krlín, Roman Straka, Ivo Navrátil, za revizní 
komisi Libuše Holakovská  

1. Schůzi zahájila dr. Lenka Matušíková uvítáním členů výboru.  

2. Hlavním bodem programu byla implementace zásad Obecného nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR) č. 2016/679 na podmínky naší pobočky. Bylo konstatováno, že 
vzhledem k tomu, že pobočka má méně než 250 členů, resp. zaměstnanců a neeviduje 
a nezpracovává zvláštní osobní údaje, není povinna zřizovat funkci pověřence pro ochra-
nu osobních údajů ani vést záznamy o činnostech zpracování. Souhlas ke zpracování 
osobních údajů nebude nadále požadován v případě přihlášek na semináře, konference, 
školení a workshopy, kdy jde o objednávku služeb a údaje jsou po ukončení akce a uply-
nutí skartačních lhůt likvidovány. U členských přihlášek bude připojena klauzule o sou-
hlasu ke zpracování. Vzhledem k požadavkům GDPR na přiměřenost, transparentnost a 
aktuálnost údajů bude do konce roku 2018 provedena aktualizace stávající databáze, a to 
elektronickou formou, která je podle občanského zákoníku považována za rovnocennou 
písemné. Seznamy členů v tabulkách Excel, které byly zasílány členům výboru 
k připomínkám a doplnění, budou v počítačích a na mailových serverech nejdéle do 31. 
12. 2018 smazány. Výbor schvaluje vydání vnitřní směrnice č. 1 pro nakládání 
s osobními údaji podle platné legislativy a zásad kybernetické bezpečnosti, jež bude za-
slána všem členům na vědomí. Provedení zajistí R. Straka a I. Navrátil. 

3. Příprava archivní konference 23.–25. 4. 2019 dále pokročila. Dne 2. 11. navštívila dr. 
Matušíková s dr. Klímovou Plzeň, aby zajistily ubytování účastníků a konferenční prosto-
ry. Lůžko bude ve ****Parkhotelu (3 km od centra) stát 1000 Kč/noc, normální nabízená 
cena je 2209 Kč. Alternativní ubytování v ***hotelu Ibis (4 km od centra) bude stát 800 
Kč. Do přihlášek je nutno zadat požadavek na fakturování nákladů. Některá jednání 
(např. doprava zdarma pro účastníky) bude nutné kvůli volbám do obecních zastupitel-
stev znovu obnovit. Počítá se s účastí 300–400 archivářů, mezi sponzory je též firma 
Prazdroj. 

4. Dr. Matušíková informovala o přípravě odborné zahraniční exkurze v roce 2019 (Pie-
mont, západní Lombardie, z programu vypadl Janov). Ubytování by mělo být v Turínu a 
Miláně, odjezd podle italských svátků, 8. nebo 10. května. 

5. Dr. Matušíková jedná s ředitelkou Národního archivu o souhlas se změnou sídla pobočky 
do Národního archivu, ul. Milady Horákové. 

6. Pobočka na žádost SOkA Domažlice opět přebírá záštitu nad tamním konzervátorským 
workshopem, vymiňuje si schválení pozvánky, požadované údaje by neměly přesahovat 
pobočkou dohodnuté informace (viz vnitřní směrnice č. 1).  

7. Roman Straka seznámil výbor s konáním XVII. semináře restaurátorů a historiků, který 
proběhne 18.–21. 11. 2019 v Jihlavě, přihlášky budou podávány do 1. 2. 2019. Pobočka 
ČIS NA bude spolu s MZA, SOkA Jihlava, Národním archivem, OASSS MV ČR a Fa-
kultou chemické technologie VŠCHT v Praze jeho spolupořadatelem. 

8. Výroční členská schůze pobočky se uskuteční 19. nebo 26. února 2019 v malém sále Ná-
rodního archivu na Chodovci, o přednášku bude požádán Mgr. Martin Halata z Archivu 



kanceláře prezidenta republiky, jež spravuje i Archiv metropolitní kapituly a Kapitulní 
knihovnu – zajistí I. Navrátil. V souvislosti s volbami nového výboru byli současní čle-
nové dotázáni, zda by chtěli kandidovat - souhlas projevili L. Matušíková, H. Klímová, 
R. Straka, L. Křížová, J. Krlín a I. Navrátil. Dr. Matušíková se dotáže L. Plucarové. Bylo 
by dobré kandidátku doplnit ještě o 1-2 schopné členy pobočky, aby bylo z koho vybírat 
a byl případně připraven náhradník (volební období je pětileté) – úkol pro všechny členy 
výboru. Výbor bude sedmičlenný. Předsedou tříčlenné volební komise bude navržen 
Vlastimil Kolda, pokud by sám nekandidoval. 
Revizní komise má být tříčlenná – souhlas s pokračováním projevila L. Holakovská, dr. 
Matušíková ověří kandidaturu u E. Gregorovičové a M. Šatochinové. Opět by byl dobrý 
alespoň jeden zájemce. 

9. Příští schůze výboru pobočky se bude konat 18. prosince 2018 ve 12.30 hodin 
v Národním archivu na tř. Milady Horákové. 

 

Zapsal: I. Navrátil 


