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Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník odborné konference CNZ
s podtitulem „Zvládneme prudký nárůst elektronických dokumentů?“,
která se uskuteční v úterý 22. září 2009 od 9.30 hodin
v prostorách Národního archivu v Praze – Chodovci.

Konference přichází v bouřlivé době rozsáhlé elektronizace veřejné 
správy. Změny zákonů a nové právní normy přinášejí nové povinnosti, ale 
také možnosti při správě dokumentů. Elektronické dokumenty se stanou 
nedílnou součástí každodenní práce. Tématem naší konference, tedy 
„dlouhodobým ukládáním elektronických dokumentů,“ se díky tomu 
musí zabývat skoro každá organizace. Konference CNZ je specializovaná 
odborná konference s přísným výběrem jednotlivých příspěvků. Díky 
tomu vám konference CNZ nabídne unikátní možnost získat ucelený 
přehled o efektivní práci s elektronickými dokumenty při zachování jejich 
validity a při dodržení nových právních podmínek.

K průběhu konference přikládáme několik základních informací:

Na základě dobrých zkušeností loňského ročníku konference, poběží 
programové bloky současně ve dvou přednáškových sálech. Zvolené 
schéma umožňuje účastníkům výběr z pestré nabídky konferenčních 
příspěvků při respektování kapacity přednáškových sálů. Proto Vás žádáme, 
abyste při vyplňování přihlášky Vámi preferovaná témata vyznačili.

Přihlášku naleznete na webových stránkách www.cnz.cz. Pro 
odeslání přihlášky využijte elektronického formuláře. 

Konferenční poplatek letošního ročníku je stanoven ve výši 500 Kč. 
Pro členy sdružení CNZ platí zvýhodnění dle vnitřních ustanovení.

Ostatní informace naleznete na přihlášce, případně na adrese 
tajemnik@cnz.cz

Na osobní setkání s Vámi se těší

organizační tým konference CNZ 2009

Hlavní partner

partneři
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Program konference CNZ 2009
09.30 – 09.45 Zahájení konference
Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu 
Jan Heisler, předseda CNZ, o.s.

09.45 – 10.45 KeyNote
• Představení projektu „Digital Continuity“

Jessie Owen, Národní archiv, Londýn UK

11.00 – 12.20 Plenární část
Obecné přednášky
• Elektronické dokumenty a eGovernment

Miroslav Širl, CNZ, o.s. 

• Stav legislativy v oblasti eGovernmentu
Michal Rada, Iniciativa informatika pro občana

• Jak zvládnout ukládání elektronických dokumentů po 1.11.2009
Miroslav Kunt, Národní archiv  

• Problematika dlouhodobého ukládání elektronicky podepsaných dokumentů
Vladimír Střálka, ADOBE Systems s.r.o.

13.20 – 14.50 Paralelní běh bloků A a B
Délka každé přednášky 20 min + 10 min řízená diskuze na závěr celého bloku
O řazení přednášek / bloků rozhodují sami účastníci konference 

Blok A
• Co to je datový trezor? Bezpečné uložení datových zpráv?

Petr Stiegler, Radek Smolík, Společná přednáška Česká pošta s.p. + Telefónica O2 Czech 
Republic a.s.

• Řešení Oracle pro dlouhodobé ukládání dokumentů 
Jiří Machotka, ORACLE Czech s.r.o.

• Elektronizace procesů a konverze dokumentů se zachováním právních účinků
Pavel Nemrava, Software602, a.s.

Blok B
• Zkušenosti s nasazováním modulů spisové služby ve velkých organizacích 

Jan Janota, AutoCont CZ a.s.

• Implementace elektronické důvěryhodné spisovny
Pavel Pačes, ICZ a.s.

• Bezpečnost jako nedílný atribut kvalitního úložiště dat
Jan Bareš, CORPUS Solutions, a.s.

• Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů a návaznost na ISDS
Jaroslav Lubas, aplis.cz, a.s.

15.00– 16.10 Paralelní běh bloků C a D
Délka každé přednášky 20 min + 10 min řízená diskuze na závěr celého bloku
O řazení přednášek / bloků rozhodují sami účastníci konference

Blok C
• Využití produktů ADOBE pro konverzi a archivaci elektronických dokumentů

Vladimír Střálka, ADOBE Systems s.r.o.

• Dokumentový audit principy, metody a jeho přínosy
Petr Kořán

• Používání elektronických dokumentů v podnikatelské praxi právní pohled, problémy
Martina Zímová, Soňa Rau

Blok D
• Elektronické spisovny a Národní standard pro systémy elektronické spisové služby

Tomáš Dvořák, Archiv hlavního města Prahy 

• Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) z pohledu výrobců 
spisových služeb
Tomáš Lechner, CNZ, o.s.

• Technologické centrum kraje – Projekt kraje Vysočina
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina

16:15 – 16:45 Plenární část + závěr konference
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