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Aktivity CNZ
Co nám jde/nejde

• Setkávání odborníků

• Přenos informací od odborných organizací a 
odborníků k odborné veřejnosti

• Pracovní skupina producentů ESSS

• Pracovní skupina původců

• Medializace naší činnosti  a odborné 
problematiky

• Spolupráce s ostatními sdruženími

• Cena CNZ

• Spolupráce s VŠ



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


Pracovní skupina pro NSESSS

• Více pracovních skupin

• Pravidelné schůzky

• Doplnění rozhraní 

• Dopady GDPR

• Důraz na funkcionalitu

• Standardizace v oblasti metadat

Je před námi hodně práce!

Poděkování všem!



Cena CNZ

Oceňuje projekty, které se 
zabývají inovacemi v oblasti 
digitální kontinuity, a to 
především důvěryhodnosti a 
dlouhodobé péče o digitální 
dokumenty.

Cenu CNZ letos nebyla udělena
Čekáme na zajímavé projekty



Nový formát konference

• Více prostoru pro diskuzi – 3 diskuzní bloky

• Partneři nemají přednášky - diskutují 

• Záznam konference na webu 
http://www.cnz.cz/akce-cnz/konference-
cnz/konference-cnz-2017-velka-rijnova-
spisova-revoluce/

• Reportáž na Twitteru 

• On-line komunikace sli.do

https://www.sli.do/


Společný Kulatý stůl 
Národní archivu a CNZ

22. května 2018 od 13 do 15:30 hodin, 
v budově Národního Archivu,
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec

Téma kulatého stolu: Kontrola spisové služby
• Soulad elektronických systémů spisové služby s novým Národním 

standardem pro elektronické systémy spisové služby.

• Soulad elektronických systémů spisové služby s Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)


