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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 ONLINE SEMINÁŘ 

ZÁKON O EVIDENCI OBYVATEL 
Cílem je seznámit účastníky semináře s právními předpisy na úseku evidence obyvatel, zejména se zákonem 

č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění a prováděcími předpisy, včetně jejich 

praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Ve zkrácené formě seznámit účastníky s problematikou 

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se zaměřením na problematické pasáže a části, které v 

praxi působí problémy a to včetně výkladu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění ve vztahu k danému typu rozhodování. Danou problematiku dokreslit pomocí praktických 

případů z praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

26. 11. 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  

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: 

barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

 Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy 

dle aktuální právní úpravy  

 Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich 

rozsah dle kategorií obyvatel 

 Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel  

 Zdroje IS EO, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a 

opravy nesprávných údajů v IS EO 

 Využívání údajů z IS EO 

 Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z 

informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, 

poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě 

blízké  

 Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, 

po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho 

změna, ukončení trvalého pobytu na území republiky  

 Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu 

 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

 Přestupky na úseku evidence obyvatel 

 Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence 

obyvatel  

 Zodpovězení dotazů a diskuse 

 

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. 
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