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CNZ …“Co po nás zbude?“

• Občanské sdružení, které se věnuje otázkám 
dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů 
a související problematice.

• V únoru roku 2008 byla iniciativa „Co po nás 
zbude“ zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 
jako občanské sdružení CNZ, o.s.

• Hlavním cílem sdružení je přispívat k vyšší 
úrovni dlouhodobého ukládání a uchovávání 
dokumentů a informací, a participovat na 
přípravách právních předpisů a metodik v oblasti 
péče o dokumenty digitální kontinuity.



Aktivity CNZ

• Konference CNZ

• Workshopy

• Kulaté stoly 

• Pracovní skupiny

• Informace šířené přes web a sociální sítě

• Spolupráce s ostatními sdruženími

• Cena CNZ



Pracovní skupina k NSESSS

• Od roku 2012 spolu s MVČR a NAČR

• CNZ organizátor této pracovní skupiny

• Přes 20 členů (zástupci dodavatelů spisových 
služeb, MVČR a archivů)

• Schází se cca 6 x ročně

• CÍL: posuzování a návrh úprav NS,
projednávání dalších otázek souvisejících
s ESS včetně agendových IS



Pracovní skupina pro NSESSS

Platforma, na které se setkávají zástupci dodavatelů 

elektronických systémů spisové služby, ministerstva vnitra a 

archivů za účelem posouzení a návrhu úprav NSESS, popř. k 

projednání dalších otázek souvisejících s elektronickou spisovou 

službou včetně agendových informačních systémů. Pracovní 

skupina vznikla převzetím členů a částečně agendy bývalé 

pracovní skupiny MV ČR vzniklé v souvislosti s implementací 

datových schránek v rámci Memoranda o spolupráci mezi MV ČR 

a zástupci společností zabývajících se výrobou a vývojem 

programů spisových služeb z 19. prosince 2008. Organizátorem je 

občanské sdružení CNZ.

Kontakt: Ing. Miroslav Kunt - miroslav.kunt@nacr.cz

http://www.cnz.cz/odborne-aktivity/pracovni-skupina-NSESSS

http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http://www.mvcr.cz/soubor/datove-schranky-memorandum-o-spolupraci.aspx&ei=XN0YU-WhDqaA7QaA4oHACQ&usg=AFQjCNGys84_S0tc7eHOqnGzT4646c1XOA&sig2=ML_uYsbC_GmFwu3sPi4vxw&bvm=bv.62577051,d.ZGU&cad=rja
mailto:miroslav.kunt@nacr.cz


PROGRAM WORKSHOPU 

• Úvod Jan Heisler, CNZ

• Zásadní změny v NSESSS, Miroslav Kunt, NAČR

• Propojení elektronických systémů spravujících 
dokumenty, Tomáš Lechner, VŠE

• Problematika tvorby SIP balíčků, Jiří Bernas, NAČR

• Vize následné novely,Jan Frk, PS k NSESSS

• Panelová diskuze, moderuje Tomáš Lechner
Pozvaní účastníci panelu:
– Jan Frk, PSk NSESSS
– Miroslav Kunt, NAČR
– Jiří Bernas, NAČR
– Jiří Úlovec, OAS MVČR
– Tomáš Šedivec, OHA MVČR



Konference CNZ 2017
10. října 2017 od 9 do 17 hodin, v prostorách 

Národního archivu v Praze – Chodovci

Velká říjnová spisová revoluce

Nosnými tématy konference budou:

• Vedení Spisové služby v souladu s GDPR

• Národní architektura a spisovky

• Kvalifikované služby prokazující důvěru

• Dokumenty agendy



Spolupráce s IPSD

Institut pro správu dokumentů

učená společnost zaměřená na správu 

dokumentů a spisovou službu



Děkujeme za pozornost  a 
těšíme se na setkání na 
odborných akcích CNZ

Jan HEISLER

CNZ

WWW.CNZ.CZ

rada@cnz.cz


