
Zápis z jednání Rady CNZ, z.s. 

ze dne 2. 5. 2022 od 15:00 hod, jednání online 

 

Přítomní členové: Vít Cvrček (VC) 

    Jan Heisler (JH) 

    Miroslav Kunt (MiK) 

    Martina Křešťáková (MaK) 

    Simona Včalová (SV) 

     

Omluveni:    

 

Návrh programu: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola zápisu a úkolů z minulé rady 

3. Pracovní skupiny CNZ 

4. Nový web 

5. Konference CNZ 

6. Proběhla „Otevřené rady“ 

7. Cena CNZ 

8. Stav členské základny 

9. 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. Odborné Pracovní skupiny  

JH informoval o aktivitách se vznikem nových pracovních skupin a o jednání s panem 
ředitelem Doležalem.  

 



4. Nový web 

Byly rozeslány přihlašovací údaje do členské sekce. 
JH připraví návrh dohody pro Andreu Křešťákovou. 

 

5. Konference CNZ  

Konference CNZ bude 11.10. 2022. Bude presenční i online. Místo konání bude 
upřesněno dle vytíženosti organizací v souvislosti s Evropským předsednictvím – jedná 
JH.  
Rada prošla cenovou nabídku a JH domluví s Rudou Kincem. 

Cena za online 500,- Kč včetně DPH 

Cena za presenční účast 1000,- Kč včetně DPH. 

Účastníci (online + prezenčně) budou mít k dispozici záznam konference. 

Měsíc po konferenci bude záznam uvolněn pro CNZ channel na youtube. 

Členové CNZ mají účast zdarma. 

Hlavní témata konference: 
- eIDAS 2.0 – garant VC 
- Atestace původce nezachrání – garant MaK 
- Zvýšení kybernetické odolnosti ISSD- garant JH 
- elektronická skartace nemusí být strašákem – garant MiK 

Garanti si připraví na další radu vizi jejich témat/bloků 
JH připraví harmonogram konference. 

 

6. Cena CNZ  

Proběhlo předání osobně 5.4. rektorce UK a 21.4. pracovníkům UK.  

Zveřejněno. 

 

7. Stav členské základny 

Přihlásil se nový člen. Radek Parthon.  

JH vyzval členy rady, aby se podívali do evidence platby členských poplatků a urgovali 
členy, kde mají osobní vazby.  

 

8. Různé 

Příští rada bude 6. 6. 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. 
JH domluvil schůzku s panem Doležalem (OAS) o tématech seminářů a konference CNZ a 
účast OAS na konferenci. 



 
 

 

V Praze dne 2. 5. 2022 
Zapsal: Jan Heisler 


