CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 30. 11. 2010
zjednodušená verze pro zveřejnění

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 30. 11. 2010 od 10:30 hodin
v konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1.Prezence
Zahájena v 10:00 hodin.
2.Zahájení a úvod
Jednání kolegia zahájeno v 10:30 hodin za přítomnosti 18 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž
usnášeníschopné.

3.Volba orgánů kolegia
Jednomyslně schváleny orgány kolega ve složení:
–

JUDr. Petr Hostaš, řídící jednání,

–

Mgr. Jan Redl, skrutátor a ověřovatel zápisu,

–

Bc. Zuzana Durajová, zapisovatelka.

10:45 – přítomno 19 z 21 členů

4.Prezentace zahraničních hostů
Z organizačních důvodů přesunuty na závěr pořadu jednání.
5.Zpráva o činnosti představenstva
Mgr. Taft, místopředseda představenstva stručně informoval o činnosti představenstva v r. 2010.
Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.
6.Zpráva dozorčí rady
Mgr. Redl seznámil kolegium s činností dozorčí rady.
Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.
7.Rozpočet 2011
Kolegium schválilo rozpočet na rok 2011.

8.Informace o službě MojeID

Mgr. Filip zrekapituloval zásadní události roku 2010 na poli projektů, kterým se sdružení věnovalo:
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služba MojeID, výzkumná činnost LABS, zapojení do vývoje nové verze BIND v rámci ISC. Služba
MojeID byla spuštěna na konci října, k dnešnímu dni má cca 3200 uživatelů a přihlásily se k ní již
první e-shopy.
Kolegium vzalo informace na vědomí.

9.Dohoda mezi CZ.NIC a státem týkající se provozu národního CSIRT
Bod projednáván po prezentaci zahraničních hostů.

10.Volba členů představenstva
Uskutečněna volba, sčítání a vyhodnocení hlasů bylo prováděno v průběhu prezentací
zahraničních hostů. Výsledky volby viz níže.

4.

Prezentace zahraničních hostů - Marc Van Wesemael
Marc Van Wesemael přednesl prezentaci týkající se domény .EU, jejího fungování a plánů rozvoje.
11:16 – přítomno 18 z 21 členů

10.

Volba členů představenstva - výsledky
S účinností od 11. prosince 2010 byli členy představenstva sdružení zvoleni JUDr. Marek Antoš,
Ing. Tomáš Košňar a Ing. Martin Kukačka.

4.

Prezentace zahraničních hostů – Francesco Cetraro
Francesco Cetraro (.mobi) představil službu a produkty goMobi.

9.

Dohoda mezi CZ.NIC a státem týkající se provozu národního CSIRT
přítomno 18 členů kolegia.
Kolegium vzalo na vědomí informaci o stavu a vývoji provozu národního CSIRT a
uzavření Memoranda o CSIRT.

schválilo

11.Pohled na CZ.NIC marketingovýma očima
Ing. Komárek se ve svém příspěvku věnoval postavení CZ.NIC, jeho vztahům vůči registrátorům i
koncovým držitelům domén a zhodnotil marketingovou propagaci sdružení.

2

CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 30. 11. 2010
zjednodušená verze pro zveřejnění

Kolegium vzalo prezentaci ing. Komárka a informace v ní obsažené na vědomí.
12.Závěr
Jednání ukončeno ve 12.40 hodin.

JUDr. Petr Hostaš
řídící jednání kolegia

Mgr. Jan Redl
ověřovatel zápisu

Bc. Zuzana Durajová
zapisovatelka
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