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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 

Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel 
Cílem je předložit účastníkům ucelený výklad ke kategorii „trvalý pobyt“ podle zákona č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, zejména pak k procesu změny trvalého pobytu a ke 

správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu (jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel 

vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení 

ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu postupují). Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního 

řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

9. 12. 2021 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

2 050 Kč  
 (Konečná cena) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda a coffeebreaku. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email:barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

 Právní předpisy a související předpisy v platném znění 

 Evidence obyvatel a správní řád 

 Výklad k problematice trvalého pobytu – definice, prvotní zavedení 

TP v době narození a ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

osvojení dítěte, prvotní zavedení po nabytí státního občanství ČR a 

po ukončení pobytu v cizině, ukončení TP na území ČR 

 Výklad ustanovení týkajících se změny trvalého pobytu 

 Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu 

 Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu 

- příslušnost k rozhodování,  

- vybírání správního poplatku za podání návrhu 

- účastníci řízení, zastupování,  

- práva a povinnosti účastníků 

- vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních 

osob, doručování, ap.),  

- průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, 

přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, 

zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro řízení o žádosti a 

řízení z moci úřední,  

- úkony prvoinstančního orgánu po přijetí odvolání 

- rozhodnutí o odvolání 

 Diskuze a zodpovězení dotazů 

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. 

 


