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Nahrávka webináře Přichází DEPO – nový zákon v souvislosti s Další 

Elektronizací POstupů orgánů veřejné moci 
A co na to orgány veřejné moci z hlediska spisové služby? 

 

Poslanecká sněmovna schválila tzv. DEPO, tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních 

předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, neboli Zákon č. 

261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci. Získejte přehled změn a ověřte si, jaký dopad budou mít na Vaši praxi, 

zejména se zaměřením na postupy z hlediska spisové služby. Zjistěte, od kdy a co je nutné 

připravit, a jaké služby využít od dodavatelů. 
 

Přednáší: Mgr. Jan Schwaller, Archiv hlavního města Prahy 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Nahrávka webináře se zabývá nejdůležitějšími změnami v oblasti 

spisové služby v souvislosti se schválením Zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Balíček změn se 

dotkne všech veřejnoprávních původců (např. obcí, příspěvkových organizací, škol a 

školských zařízení ad.). Seznamte se s novým zákonem, získejte základní právní přehled s 

vazbou na archivní zákon, informujte se o nejdůležitějších změnách ve spisové službě a 

způsobech jejich aplikace do praxe. Ověřte si, jak se na tyto změny připravit a kde hledat 

pomoc. 

 

Komu je webinář určen: Uvedená právní úprava se týká všech původců, kteří jsou v zákoně 

499/2004 Sb. (archivní zákon) definováni jako veřejnoprávní. Nahrávka webináře je tedy 

určena pracovníkům podatelen a spisoven, a dalším zaměstnancům sekretariátu a 

administrativy, kteří vykonávají agendu vedení spisové služby a také vedení těchto 

organizací. 

 
Program nahrávky webináře: 

Základní právní přehled s vazbou na archivní zákon 

Nejdůležitější změny ve spisové službě  

Poznatky z praxe 

Jak Vám mohou pomoci veřejné archivy, neboli jak bude například pomáhat původcům 

AHMP 
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Závazná objednávka záznamu webináře Přichází DEPO – nový zákon… 
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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