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Obsah prezentace:

• Historie CNZ
• CNZ na ISSS
• Konference CNZ 2006 a 2007
• Založení CNZ o.s. a jeho poslání
• Konference CNZ 2008 a navazující akce
• Budoucnost CNZ



  

CNZ  Historie #1

• Vznik pracovní skupiny – cíl: tvorba 
standardu 

• Vytvoření a předání standardu 
9.12.2003

• Prezentace výsledků odborné veřejnosti 
(ISSS, SKIP a další)

• Metodický pokyn NAČR
• Ustanovení skupiny CNZ



Cíle a poslání Workshopů:

3. Krátké odpolední setkání (14-17 hod)

4. Jedno cílené téma

5. Snaha jít do hloubky

6. Odborný garant

7. Spolupráce s jednotlivými úřady státní správy



  

CNZ  Konference 2006 #1
• 18. září 2006
• V prostorách Národního archívu
• Téměř 200 účastníků
• 20 přednášejících

Jan Heisler (RELSIE), Michal Wanner (MVČR-OAS), Alena 
Nosková (NAČR), Michal Metlička (ADOBE), Miroslav Kunt 
(NAČR), Jiří Bernas (NAČR), Václav Sedláček (ZMVŠ), Blanka 
Szunyogová (MVČR-OAS), Vít Vidinský (MIČR), Bohumil 
Chalupa (NAČR) Miroslav Cink (IBM), Ludmila Celbová (NK), 
Tomáš Gec, Jaroslav Svoboda (MVČR-OIVS), Libor Klapal 
(GŘC), Jiří Svoboda (MMR), Walter Pavliš (AUTOCONT), Jan 
Janota (AUTOCONT), Ivo Kramoliš (IBMČRGBS), Dag Jeger 
(TO2) 

• Významní sponzoři:
• Adobe Systems – hlavní sponzor
• Autocont, IBM, Telefónica O2 - sponzoři



  

CNZ #3 Konference #2

Hodnocení konference:
• Nastavení terminologie v této oblasti
• Význam a místo v ŽC ISVS
• Formulace jasných pravidel 
• Osvěta problematiky

červen 2003 – ukončeny analytické činnosti
prosinec 2003 – prezentace odborné 

veřejnosti
9.12. 2003 Předáno MIČR

Hlavní témata konference:
• Standardizace v ukládání elektronických 
dokumentů
• Elektronické kulturní dědictví
• Služby občanům a e-archivace
• Zajímavá řešení e-archivace ve veřejné správě



  

CNZ  Konference 2006 #3



  

CNZ  Portál

Od 1.4. 2007 spuštěn portál www.cnz.cz
Cíl:
 Informační a komunikační platforma
Zahrnuje:
• Redakční systém 
• Přihlašování na akce

Spolupráce s dalšími servery – například:
 www.isvs.cz

http://www.cnz.cz/
http://www.isvs.cz/
http://www.isvs.cz/
http://www.isvs.cz/
http://www.isvs.cz/


  

CNZ  Konference 2007 #1
• 18. září 2007
• V prostorách Národního archívu
• 250 účastníků – plná  kapacita
• 19 přednášejících
• Jan Heisler (RELSIE), Eva Drašarová (NAČR), Tomáš Holenda 

(MVČR), Richard Markuzy (ADOBE), Bernas (NAČR), Bohumil 
Chalupa (NAČR), Marc Fresko (DLM fórum), Miroslav Kunt 
(NAČR), Miroslav Širl (CNZ), Jan Folda (ÚOOÚ), Miroslav Cink 
(IBM), Fares Shima (MZČR), Michal Wanner (MVČROAS), 
Martin Seget (ICZ), Vladimír Střálka (ADOBE), Ladislav Pecen 
(SUN), Walter Pavliš (AUTOCONT), Jan Černík (DataStorage), 
Jaroslav Hrubý (FÚ AVČR)

• Významní sponzoři:
• Adobe Systems – hlavní sponzor
• Autocont, DataStorage, IBM, SUN, - sponzoři



  

Hlavní témata konference:
Standardizace v ukládání el. dokumentů
Projekt Národního digitálního archivu
Elektronická spisová služba
eArchivace a bezpečnost el. dokumentů
Zajímavá řešení eArchivace ve VS



  

CNZ  Konference 2007 #3



 Plánovaná témata Workshopů:

3. Bezpečnost papírových dokumentů a jejich místo v 
dnešním světě moderních IT technologií

4. Bezpečný archiv

5. Digitalizace s K/koblihou

6. Archivace ve zdravotnictví



  

CNZ  o.s.

2007 rozhodnutí o přeměně z pracovní skupiny na organizaci
29.2. 2008 registrace občanského sdružení dle zák. č.83/1990 Sb.
Členství ve sdružení je dobrovolné a může se jím stát jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba 
Shromáždění členů, Rada sdružení a předseda
Tajemník sdružení
Portál www.cnz.cz jako komunikační nástroj

Výhody pro členy:
   Podílí se na činnosti sdružení
   Volný a přednostní vstup na akce sdružení
   Členská část portálu – přístup k materiálům
   Možnost publikovat/prezentovat/pracovat

http://www.cnz.cz/


  

CNZ  o.s.

Cílem činnosti sdružení je:
   přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání 
el. dokumentů

   participovat na přípravách právních předpisů,
   zvyšovat prestiž dlouhodobého ukládání el. dokumentů, 
jako nástroje na výrazné zvýšení prosperity organizací,
   prosazovat a podporovat postavení pracovníků v oblasti 
spisové a archivní služby,
   podporovat jejich profesní růst prostřednictvím sdílení 
zkušeností a znalostí,
   pořádat a podporovat vzdělávací programy a odborné 
semináře, 
   prosazovat a podporovat společné zájmy svých členů,
   vytváření neformálního prostředí a odborné platformy 
pro setkávání členů.



  

CNZ  Konference 2008 #1
Hlavní témata konference:

   eArchivace
   Ochrana ukládaných elektronických dokumentů
   Projekt Národního digitálního archivu
   Nové zákony o eGovernmentu a nové výzvy k 
dlouhodobému ukládání elektronických dokumentů
   Ukládání elektronických dokumentů u původců
   Zajímavá řešení eArchivace ve veřejné správě
   Elektronická spisová služba a datové schránky

Konference se koná 23. 9. 2008 od 9 do 15 hodin v Přednáškovém 
sále Národního archivu v Praze.
V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci, nás kontaktujte, 
prosím na adrese: cnz@cnz.cz nebo sledujte náš portál.



  

CNZ  o.s. - plány

   3-tí konference CNZ
   WS na téma digitalizace
   doplnění členské základny
   komunikace s ostatními odbornými sdruženími
   oslovení zákonodárných a exekutivních orgánů
   



Děkuji za pozornost a těším se na setkání na konferenci 

CNZ 2008, dne 23. září 2008

cnz@cnz.cz


