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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.



Cena CNZ

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



Cena CNZ

Cena CNZ 2013 DB SCHENKER 
Digitalizace přijatých dokumentů od dodavatelů a jejich 
následné elektronické zpracování”

Cena CNZ 2016 ČÚZK
Hybridní sbírka listin ISKN s veřejným dálkovým přístupem

Cena CNZ 2018 Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.

Cena CNZ 2020 Pardubický kraj
Digitalizace krajského úřadu

Cena CNZ 2021 Univerzita Karlova
Archivní informační systém Univerzity Karlovy

https://www.cnz.cz/wp-content/uploads/2016/03/Digitalizace-doslych-dokumentu-bez-videa.pdf
https://www.cnz.cz/wp-content/uploads/2019/03/knihovna_JM.pdf


Cena CNZ 2021

Hlavním cílem projektu bylo zrychlit přístup k uloženým 
datům a vytvořit nástroj, který by v sobě integroval 
funkce dosud samostatně fungujících nástrojů pro 
podporu činnosti archivů. Dílo, které zpřístupní archivní 
fondy univerzity, vzniklo za spolupráce dvou firem –
brněnské InQool, a. s a pražské LightComp, v.o.s.
Systém je unikátní je zejména tím, že jednotně spravuje 
digitální, analogové a hybridní archiválie včetně 
digitalizátů. Současně s nasazením systému byly 
aktualizovány i procesy výběru, zpracování a 
zpřístupnění archivního fondu tak, aby celý proces 
zpřístupnění archiválií, správy badatelny a komunikace s 
badateli byl bezpečný a efektivní. Projekt reflektuje 
specifické potřeby zadavatele, respektuje stav a praxi 
českého archivnictví a nabízí funkční komplexní 
informační systém použitelný v dalších veřejných 
archivech.
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Prezentace:
https://www.cnz.cz/2022/04/12/cena-cnz-2021-pro-
univerzitu-karlovu-za-archiv-pro-treti-tisicileti/
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8358-ve-svete-
nema-obdoby-archivni-system-uk-ziskal-it-cenu
Připravujeme:
• Představení na konferenci CNZ 2022
• Online seminář https://www.cnz.cz/wp-

content/uploads/2022/04/2022_CNZ_UK_cena-
CNZ_pozvanka.pdf

https://www.cnz.cz/2022/04/12/cena-cnz-2021-pro-univerzitu-karlovu-za-archiv-pro-treti-tisicileti/
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8358-ve-svete-nema-obdoby-archivni-system-uk-ziskal-it-cenu
https://www.cnz.cz/wp-content/uploads/2022/04/2022_CNZ_UK_cena-CNZ_pozvanka.pdf


Děkujeme za pozornost

Informace o připravovaných akcích najdete na:

http://www.cnz.cz/

https://twitter.com/cnzcz

https://www.facebook.com/coponaszbude

https://www.linkedin.com/company/cnz-o--s-

https://www.youtube.com/channel/UCFvoOC
gTpqevVfw3LCaZ8WQ

http://www.cnz.cz/
https://twitter.com/cnzcz
https://www.facebook.com/coponaszbude
https://www.linkedin.com/company/cnz-o--s-
https://www.youtube.com/channel/UCFvoOCgTpqevVfw3LCaZ8WQ

