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Pozvánky na akce CNZ Ň017

CNZ …“Co po nás zbude?“
• Občanské sdružení, které se věnuje otázkám
dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů
a související problematice.
• V únoru roku Ň008 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.

Aktivity CNZ
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Konference CNZ
Workshopy
Kulaté stoly
Pracovní skupiny
Informace šířené přes web a sociální sítě
Spolupráce s ostatními sdruženími
Cena CNZ

Konference CNZ 2017
Účastníci konference: Opět vyprodáno.
Partneři: ADUCID, COMTESYS, GORDIC, ICZ, KYBEZ, OKSystem,
Software602, VUMS LEGEND Odborný partner:
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Nový formát konference
• Více prostoru pro diskuzi – Ň diskuzní bloky
• Partneři nemají přednášky - diskutují
• Záznam konference na webu
http://www.cnz.cz/akce-cnz/konferencecnz/konference-cnz-2017-velka-rijnovaspisova-revoluce/
• Reportáž na Twitteru
• On-line dotazy sli.do

DISKUZNÍ BLOK - Úloha správy dokumentů v
podmínkách eIDAS a GDPR
Podmínky používání elektronických dokumentů jsou výrazně
ovliv ovány nově zaváděnými nástroji, novými předpisy a pravidly,
jako je elektronické identita, eIDAS, GDPR, NSESSS. I díky tomu se
správa dokumentů konečně dostává do popředí zájmu odpovědných
institucí, což přináší řadu nových podnětů a výzev.
Účastníci bloku:
Karel NEUMANN, ADUCID
Miroslav ČEJKA, GORDIC spol. s r. o.
Pavel NEMRAVA, SW 602 a.s.
Josef HOMOLKA, VUMS Legend spol. s r.o.
Další účastníci diskuze:
Jiří ÚLOVEC, Ministerstvo vnitra ČR
Jana PATTYNOVÁ, advokátní kancelář

DISKUZNÍ BLOK - GDPR a digitální kontinuita
Veřejná správa i soukromé subjekty jsou postaveny před nutnost
vyrovnat se s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
účinným od roku 2018. Toto nařízení EU má v nemalé míře vliv i na
správu dokumentů, tedy spisovou službu, a to jak v listinné, tak
elektronické podobě.
Účastníci bloku:
Luboš BARTO , Comtesys spol. s r.o.
David BRYCHTA, KYBEZ
Dan ROSENDORF, ICZ a.s.
Jaroslav LUBAS, OKsystem a.s.
Další účastníci diskuze:
Václav MACH, ICT Unie
Robert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR

Pracovní skupina k NSESSS
• Od roku Ň01Ň spolu s MVČR a NAČR
• CNZ organizátor této pracovní skupiny
• Přes Ň0 členů (zástupci dodavatelů spisových
služeb, MVČR a archivů)
• Schází se cca 6 x ročně
• CÍL: posuzování a návrh úprav NS,
projednávání dalších otázek souvisejících
s ESS včetně agendových IS

Pracovní skupina pro NSESSS
Platforma, na které se setkávají zástupci dodavatelů
elektronických systémů spisové služby, ministerstva vnitra a
archivů za účelem posouzení a návrhu úprav NSESS, popř. k
projednání dalších otázek souvisejících s elektronickou spisovou
službou včetně agendových informačních systémů. Pracovní
skupina vznikla převzetím členů a částečně agendy bývalé
pracovní skupiny MV ČR vzniklé v souvislosti s implementací
datových schránek v rámci Memoranda o spolupráci mezi MV ČR
a zástupci společností zabývajících se výrobou a vývojem
programů spisových služeb z 19. prosince Ň008. Organizátorem je
občanské sdružení CNZ.

Kontakt: Ing. Miroslav Kunt - miroslav.kunt@nacr.cz
http://www.cnz.cz/odborne-aktivity/pracovni-skupina-NSESSS

Cena CNZ
Oce uje projekty, které se
zabývají inovacemi v oblasti
digitální kontinuity, a to
především důvěryhodnosti a
dlouhodobé péče o digitální
dokumenty.

Cenu CNZ letos ebyla uděle a
Čeká e a zají avé projekty

Společný Kulatý stůl
Národní archivu a CNZ

22. května 2018 od 13 do 15:30 hodin,
v budově Národního Archivu,
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec

Téma kulatého stolu: Kontrola

spisové služby

•

Soulad elektronických systémů spisové služby s novým Národním
standardem pro elektronické systémy spisové služby.

•

Soulad elektronických systémů spisové služby s Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU Ň016/679 (GDPR)

Konference CNZ 2018
9. října 2018 od 9 do 17 hodin, v prostorách
Národního archivu v Praze – Chodovci

„Dokument nebo život“
Nosnými tématy konference budou:
• Propojení IS pro správu dokumentů přes
rozhraní dle NSESSS.
• Elektronické skartační řízení.
• Jmenné rejstříky dle GDPR.
• Spisový a skartační plán v souladu s GDPR.

Děkujeme za pozornost a
těšíme se na setkání na
odborných akcích CNZ
Jan HEISLER
CNZ
WWW.CNZ.CZ
rada@cnz.cz

