
Zápis z jednání Rady CNZ, z. s. 

ze dne 8. 11. 2022 od 14:00 hod, 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. 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. Zpožděný úkol  

 

4. Konference CNZ – hodnocení 

Konference CNZ proběhla 13.10. 2022.  

SV – nemocna. 



VC – hodnocení pozitivní. 

MiK – odchýleno od konceptu. 

MaK – pozitivní hodnocení. 

JH – hodnocení pozitivní 
Formulář pro zpětnou vazbu – bude teprve vyhodnoceno k 20/11. 

14-18/11 jdou videa na youtube channel, řeší JH 

Je třeba na web CNZ dát tiskovku o akci včetně hodnocení, a odkazů na youtube. Řeší VC 

14-16/11 bychom měli dostat vyúčtování konference od Kince 

 
 

 

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 SV.  

Termín posunut na konec ledna/začátek února. 

VC poslal omluvu, JH, zavolá P. Cajthamlovi 

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

 

6. Kulatý stůl CNZ – Hromadná konverzní pošta  

Budeme realizovat po konferenci. Bude presenční (diskutující) i online. Místo konání 
ČP/online, termín 17.1. 2023, 14:00 -16:00. 

MaK: Připraví pozvánku ve vytištěné formě včetně témat kulatého stolu, aby bylo možno 
na konferenci probrat se zástupci ČP.  

CV: Osloví ČP, zjistí možnosti jejich spoluúčasti 

MiK: Má potenciální účastníky / zákazníky do diskuse. 

T: 15.11. 2022 

 

7. Stav členské základny 

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

 

8. Různé 

Příští rada bude 8. 12. 2022 od 14 hod. online budeme dělat plán na 2023 a 
Shromáždění členů. 

JH informoval o aktivitách ČIMIBu. 



V prosinci spustit kampaň na ITPR a Cenu CNZ. 

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

Info 6/12 společná akce ke kybez 

23/2 2023 bude konference CACIO (ČIMIBEM) kYBEZ 

 
 

 

V Praze dne 8. 11. 2022 
Zapsal: Jan Heisler 


