
Zápis z jednání Rady CNZ, z. s. 

ze dne 9. 1. 2023 od 16:00 hod, ONLINE 

 

Přítomní členové: Vít Cvrček (VC) 

    Jan Heisler (JH) 

    Miroslav Kunt (MiK) 

    Martina Křešťáková (MaK) 

     

Omluveni:  ---   Simona Včalová (SV) 

 

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. Kulatý stůl CNZ – Hybridní konverzní pošta 

7. Stav členské základny 

8. Cena CNZ 2022 

9. Shromáždění členů 

10. 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  

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

Je třeba poděkovat partnerům a poslat zprávu – řeší JH, až VC připraví 
 

 

5. Kulatý stůl CNZ – ZD na ESSSL  

Bylo přesunuto na 2023, čekáme na výstupy z MV. Budeme řešit na únorové radě 

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 – Hybridní konverzní pošta  

Připraveno 

JH připraví úvodní slide. 

JH Twitter + Linkedin 

VC pomůže s registrací a bude moderovat – pokud nebude SV moci moderovat 

JH vystaví fakturu Triada 18/1 

 

7. Stav členské základny 

Máme nové členy. Paní Lexová 

 

8. Cena CNZ 2022 

Přihlášky jsou do 31.1. 2023. Na radě 6/2 projedeme možné kandidáty.  

MaK dá info na web a pošle na DB přátel a členů. 

 

9. Shromáždění členů 

Rada odsouhlasila použít služeb advokáta JUDr. Michala Štekla, aby nám pomohl při 
přípravě Shromáždění členů. JH osloví a zjistí, zda je možno udělat per rollam. 
JH neprodleně informuje členy rady. 

Shromáždění členů organizačně zajišťuje SV. 

Členové rady připraví drafty dokumentů, které dělali na loňské shromáždění členů. 



 

10. Různé 

Příští rada bude 6. 2. 2023 od 15 hod. Budeme dělat plán na 2023 a Shromáždění členů. 

V lednu realizujeme 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 5/1 2023 společná akce ke KYBEZ 

23/2 2023 bude konference CACIO (ČIMIBEM) KYBEZ 

Pracovní skupina k bezpečnosti elektronických dokumentů JH připraví na příští radu. 

Začínáme připravovat živý Kulatý stůl CNZ k nové legislativě – atestace. 

JH probere s Doležalem 

 
 

 

V Praze dne 9. 1. 2023 
Zapsal: Jan Heisler 


