
Zápis z jednání Rady CNZ, z. s. 

ze dne 6. 3. 2023 od 15:00 hod, ONLINE 

 

Přítomní členové: Jan Heisler (JH) 

    Miroslav Kunt (MiK) 

    Martina Křešťáková (MaK) 
    Simona Včalová (SV) 

     

Omluveni:  ---   Vít Cvrček (VC) 

 

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 

Byl připraven nový face webu. 

Připraven návrh dohody pro Andreu Křešťákovou.  

 



4. Konference CNZ  

Je třeba poděkovat partnerům a poslat zprávu – řeší JH, zpožděno 
Termín CNZ 2023 bude 3.10. 2023. 
Začínáme připravovat úvodní leták s názvem a tématy konference:  
- návrh témat řeší do VC do 28.2.2023, - VC nepřítomen, pošle 
- MaK pošle place-holder s výzvou na témata do 28/2 2023  
- JH domluví AMCA – provedeno a napíše partnerům zpožděno. 
- MiK provede rezervaci Kinosálu NA - provedeno 
 

 

5. Kulatý stůl CNZ – ZD na ESSSL  

Bylo přesunuto na 2023, čekáme na výstupy z MV. Budeme řešit na březnové 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 neurčito. 

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. 

Je zajištěn termín s Dr. Doležalem. 

 

6. Stav členské základny 

Nejsou noví členové. 

 

7. Cena CNZ 2022 

Celkem podáno 24 přihlášek. 

Proběhla prezentace ČEZ a.s., divize jaderné energetiky – rozhodnutí je neudělit – je 
mimo cíle ceny CNZ 

Prezentace Národního archivu – připravujeme  
 

 

8. Shromáždění členů 

Shromáždění členů proběhne osobně, 18/4 2023 od 16:00 hod. 
Rada odsouhlasila použít služeb advokáta JUDr. Michala Štekla, aby nám pomohl při 
přípravě a realizaci Shromáždění členů.  

Shromáždění členů organizačně zajišťuje SV. 

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

Na Dropboxu jsou dokumenty. 



 
 

 

9. Různé 

Příští rada bude 3. 4. 2023 od 15 hod. Budeme dělat plán na 2023 a Shromáždění členů. 

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 6. 3. 2023 
Zapsal: Jan Heisler 


