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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 

Přestupky na úseku občanských průkazů, 

cestovních dokladů a evidence obyvatel 
Cílem semináře je seznámit účastníky se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, 

cestovních dokladů a evidence obyvatel (OP, CD a EO) ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím 

předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je 

stanoví zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a upozornit na speciální úpravu v rámci 

projednávání přestupků danou předmětnými zákony. S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků 

spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána příkazem, zejména příkazem na místě, bude v rámci 

přednášky proveden výklad i těchto způsobů rozhodnutí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

26. 10. 2021 

9.00 – 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: 

I. Aktuální stav legislativy - Právní úprava projednávání přestupků na úseku 

občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. 

II. Základy odpovědnosti za přestupek - Obecné vymezení přestupku, znaky 

přestupku, podrobněji o zavinění, skutečnosti vylučující protiprávnost, 

charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o 

přestupek. Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, 

spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik 

odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení. 

III. Řízení o přestupcích - Procesní stránka přestupkového řízení - orgány 

příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, odložení věci, 

předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku - výslech, přerušení a 

zastavení řízení, speciální ustanovení o projednávání přestupků spáchaných 

mladistvými, příkaz, příkaz na místě. 

IV. Přestupky na úseku občanských průkazů - Skutkové podstaty přestupků, 

vazba na příslušná ustanovení zákona o OP, příslušnost  

k projednávání, pachatelé přestupků. 

V. Přestupky na úseku cestovních dokladů - Skutkové podstaty 

přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o CD, příslušnost  

k projednávání, pachatelé přestupků. 

VI. Přestupky na úseku evidence obyvatel - Skutkové podstaty 

přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o EO, příslušnost  

k projednávání, pachatelé přestupků. 

VII. Diskuse 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. 

 


