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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

Rušení trvalého pobytu od A do Z 
Cílem semináře je poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za 

krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, 

která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu 

trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých 

materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od 

posledního správního řízení, do problematiky dostat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

12. 3. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda a coffeebreaku. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní předpisy a související předpisy v platném znění 

2. Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel 

k rušení údaje o místu trvalého pobytu 

3. V členění zvlášť pro řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) 

a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) 

zákona o evidenci obyvatel průběh (postup) celého správního řízení 

od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení 

z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení 

– výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho 

pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání 

správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného 

řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci 

dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení 

řízení), jejich souslednost a návaznost) 

4. Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní 

moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení 

rozhodnutí nadřízeným orgánem) 

5. Diskuze a zodpovězení dotazů – v průběhu výkladu jednotlivých 

pasáží 

LEKTORKA: Ing. Jana Kovačová 
působí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 

již od roku 2000, kdy vešel v účinnost zákon o evidenci obyvatel a rodných 

číslech, o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Během své praxe 

zajišťovala z hlediska těchto zákonů činnost ohlašovny (pro oblast EO), 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu (pro oblasti 

EO, OP, CD), vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací 

orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v těchto 

oblastech. Více než 16 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání 

úředníků pro dané oblasti. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum,ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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