
Zápis z jednání Rady CNZ, z. s. 

ze dne 04. 8. 2022 od 15:00 hod, osobní setkání Praha 

 

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. Nový web 

4. Konference CNZ 

5. Kulatý stůl CNZ – ZD na ESSSL 

6. Stav členské základny 

7. 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. Nový web 

JH připraví návrh dohody pro Andreu Křešťákovou. 

 

4. Konference CNZ  

Konference CNZ bude 11.10. 2022. Bude presenční i online. Místo konání bude Národní 
archiv, Praha 4- Chodovec.  



JH informoval o jednání s panem ředitelem Doležalem, který přislíbil záštitu ke 
konferenci CNZ a osobní účast na konferenci. Navrhne experta do diskuzního bloku IV., 
do bloku II. za MV ČR Ing. Tomáš Kalinec. 

Diskutována varianta nahrání zdravice pí ředitelky NA ČR. Osobně se za NAČR zúčastní 
zástupce. Zjistit, kolik vstupenek pro NA ČR pro prezenční účast (online vstupenky pro 
NA ČR neomezeně) a kdo bude v úvodu reprezentovat národní digitální archiv - řeší MiK. 

Další potvrzení účastníci bloků konference: 

- blok I. p. Pešek 
- blok II. p. Stiegler, zástupce ČAST 
- blok III. 
- blok IV. p. Kolzar, zástupce Správy železnic 

VC dořeší zástupce ÚOHS do bloku II. 

 
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 provedli revizi jejich témat/bloků a upravili harmonogram konference. 

 

5. Kulatý stůl CNZ – ZD na ESSSL  

Budeme realizovat po konferenci. Bude presenční (diskutující) i online. Místo konání UK, 
termín 22.11. 2022, 14:00 -16:30  - jedná MK.  

Návrh na další kulatý stůl – hromadná konverzní pošta. 

Další téma na další kulatý stůl, diskutováno s Dr. Doležalem (OASSS) - Kde vzít zdroje 
v oblasti spisové služby, elektronických úložišť. 

 

6. Stav členské základny 

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

 

7. Různé 

Příští rada bude 25. 8. 2022 od 15 hod. online. 
 



 

V Praze dne 4. 8. 2022 
Zapsala: Martina Křešťáková 


