SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015
Karola Śliwky 225/41
733 01, Karviná-Fryštát
www.vzdelavaci.cz

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

CzechPOINT@office a základní registry v agendě ohlašoven
Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na
úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbu této
agendy na informační systémy veřejné správy.

PROGRAM SEMINÁŘE:
1. Právní rámec
 přehled základních právních předpisů upravujících agendu evidence obyvatel
a informační systémy veřejné správy
2. Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění
 obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci,
editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů
 přehled základních registrů, jejich vzájemné vazby včetně propojení na
informační systém evidence obyvatel a jejich využití v agendě evidence
obyvatel
3. Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel
 zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů v platném znění – koncepce evidence obyvatel
 údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé, lhůty určené k zápisu,
odpovědnost za správnost údajů, uživatelé údajů, formuláře sloužící k využívání
údajů
 oznamování a vyznačování pochybnosti, šetření a odstraňování nesouladů
v údajích vedených v informačním systému evidence obyvatel, formuláře určené
k oznamování pochybnosti
 poskytování údajů – podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů
4. Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt
 zápis adresy trvalého pobytu ze zákona
 ohlášení změny trvalého pobytu – povinnosti občana, povinnosti ohlašovny
 ukončení trvalého pobytu
 zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední a na návrh
 formuláře sloužící k zápisu jednotlivých skutečností do systému evidence
obyvatel

TERMÍN:

15. 10. 2019
8:30 – 14:00
CENA:

1 490 Kč
(osvobozeno od DPH v rámci
průběžného vzdělávání úředníků)
u ostatních nutno přičíst 21%
Součástí jsou vzdělávací
materiály a bohaté občerstvení
včetně oběda

KONTAKT:
Ing. Andrea Danělišynová
Email: danelisynova@vzdelavaci.cz
Tel.: +420 774 430 771

LEKTOR: Bc. Karolína Kofroňová
v minulosti působila ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení
občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční
agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje
i v rámci své přednáškové a publikační činnosti.

MÍSTO KONÁNÍ:
Slezské vzdělávací centrum
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi.

Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.
Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby.

