
Zápis ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu dne 16. 1. 2020 

 

Přítomni: Helena Klímová, Zdeněk Kravar, Lenka Matušíková, Libuše Holakovská, Laďka Plu-

carová, Roman Straka, jako host Pavel Pilz  

Schůzi zahájila ve 12.30 hodin dr. Lenka Matušíková. 

1) Úvodem podala dr. Matušíková informaci o valné hromadě ČIS konané 11. prosince 

2019, výbor pobočky zde zastupovaly dr. Matušíková a dr. Klímová. 

2) Příprava valné hromady ČIS NA – termín úterý 18. února 2020 od 10.30 hodin 

v Archivu Univerzity Karlovy, zajistí dr. Klímová, pozvánky rozešle I. Navrátil. Od 10.00 

bude možné zaplatit v hotovosti členský poplatek. Po skončení schůze by mohl začít 

od 11 hodin návazný program (přednáška a prohlídka archivu), a to po dohodě 

s vedoucím Archivu Univerzity Karlovy dr. Markem Ďurčanským. 

3) Knihvazačská soutěž bude v roce 2020 pouze vyhlášena. 

4) Na pozvánce na valnou hromadu bude uvedeno i číslo konta, na které je možné za-

platit členský poplatek. Členové by měli přednostně k platbě využít bezhotovostní 

převod. 

5) Výbor schválil přijetí nových členů: Mgr. Blanka Plánská, Mgr. Simona Mátlová (obě 

SOkA Brno venkov), PhDr. Michal Morawetz, Ph. D. (SOA Třeboň). 

6) Roman Straka informoval o stavu placení členských poplatků, až na cca 10 případů 

byly v loňském roce všechny zaplaceny. Asi 20-30 osob nedalo dosud souhlas se zpra-

cováním svých osobních dat. K 31. 12. 2019 činil zůstatek na účtu pobočného spolku 

397 881,43 Kč. V minulém roce přesáhl obrat na účtu poprvé částku 1 milion Kč. Or-

ganizace nemá povinnost EET, neboť neprovozuje výdělečnou činnost. Za hudební vy-

stoupení na XVII. semináři konzervátorů v Jihlavě musel být doplacen poplatek 

Ochrannému svazu autorů. Banka nabízí přechod na internetové bankovnictví, proto 

bude nutné určitě 2-3 osoby s přístupovými právy. Výbor souhlasí, aby tato práva mě-

li R. Straka, L. Matušíková a H. Klímová. 

7) Pro emailovou komunikaci pobočný spolek již nebude využívat adresu Národního ar-

chivu. P. Pilz navrhl, aby byla zřízena emailová adresa na portále protonmail.com. Ta-

to služba je zdarma. 

8) Sborník z jihlavské konference bude vydán pod hlavičkou pobočného spolku. 

9) Dr. Matušíková informovala o přípravě odborné exkurze v rumunských archivech, 

která se uskuteční 14.–23. 5. 2020 (čtvrtek v noci odjezd, návrat v sobotu). Autobus je 

zamluven, zajišťují se noclehy a dojednávají návštěvy rumunských archivů.  

10) Příští schůze výboru se bude konat v rámci valné hromady 18. února 2020. 

 

Zapsal: Zdeněk Kravar 


