
Zápis z jednání Rady CNZ, z.s. 

ze dne 7. 2. 2022 od 15:00 hod, jednání online 

 
 

Přítomní členové: Vít Cvrček (VC) 
    Jan Heisler (JH) 
    Miroslav Kunt (MiK) 
     
Omluveni:   Martina Křešťáková (MaK) 
    Simona Včalová (SV) 
 
 

Návrh programu: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola zápisu a úkolů z minulé rady 

3. Shromáždění členů CNZ  

4. Pracovní skupiny CNZ  

5. Nový web 

6. Různé 

 
 
1. Zahájení a schválení programu 

Jednání zahájil JH, který členy Rady přivítal a seznámil s návrhem programu jednání, který byl 
členy rady schválen. 
 
2. Kontrola zápisu a úkolů z minulé rady  

Viz níže související úkoly.  
 
3. Shromáždění členů CNZ 

Proběhlo. Byla zvolena nová radní paní Simona Včalová, zápis do rejstříku o výměně radní byl 
proveden. 
 

4. Pracovní skupiny CNZ  

JH informoval o aktivitách se vznikem nových pracovních skupin.  
 

5. Nový web 

Hotovo: 

• WordPress aktualizován 

• na úvodní straně jen aktuality, text o spolku v sekci O nás 

• loga partnerů v aktualitách 

• funkční statistiky 

• https 
 



6. Příprava semináře na validaci SIP balíčků 

Online seminář k validaci SIP balíčků bude 8/2 2022  online od 15ti hodin. Seminář je 
připraven a máme přihlášeno více než 230 účastníků. 
moderuje MiK. 
7. Příprava „Otevřené rady“  

Každý radní si připraví témata, která by chtěl navrhnout k diskuzi na otevřené radě. 
moderuje MaK. 
 
8. Cena CNZ  

Přišly přihlášky do ITPR roku 2021. Je tam zajímavý projekt. JH domluví prezentaci ideálně 
7.3. 2022 na radě CNZ.  
 
9. Stav členské základny 

Přihlásil se nový člen. Martin Čížek z Pardubic.  
JH vyzval členy rady, aby se podívali do evidence platby členských poplatků a urgovali členy, 
kde mají osobní vazby.  
 
10. Různé 

Příští rada bude 7. 3. 2022  
MiK pozve Evu Drašarovou, ředitelku NA na online radu CNZ. Chceme jí seznámit a tématy 
pro rok 2022 a probrat s ní konferenci CNZ. 
MiK ověří volné termíny v NA pro konferenci CNZ. Návrh je 11.10. 2022. 
Rada pověřuje JH, aby pomohl s technickými prostředky pro práci SV a schvaluje finanční 
podporu pro její práci.  
 
  
 
 
 
 
V Praze dne 7. 2. 2022 
Zapsal: Jan Heisler 


