
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 

 

 
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 

ZÁKON O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH 

 Školení je zaměřeno na výklad ustanovení nového zákona o občanských průkazech, který přináší nové postupy a 

prvky do agendy zabezpečované orgány veřejné moci na úseku občanských průkazů. V návaznosti na zákon je 

předmětem rovněž výklad k novým prováděcím předpisům k tomuto zákonu. 
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TERMÍN: 

4. 10. 2022 

8.30 – 13.30 

 

CENA: 

2 090 Kč  

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Tereza Olbrichová 

Email: olbrichova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1.  Občanské průkazy 
 definice OP, právo a povinnost mít OP, lhůty ke splnění povinnosti mít OP, 

Zastupování dle ZOP ve věcech týkajících se ZOP 

2.  Náležitosti OP 
 údaje a data zapsaná v OP, způsob uložení údajů a dat v OP 

3.  Vydání OP 
 Žádost o vydání OP, způsob jejího podání, příslušnost k přijetí žádosti o OP 

a postup při nabírání žádosti 

 Dokumenty předkládané při podání žádosti o první OP, o nový OP 

občanem, osobou oprávněnou podat žádost za občana 

 Uvedení dalších údajů v žádosti, pořízení biometrických údajů a 

digitalizovaného podpisu, podepsání pořízené a vytištěné žádosti 

 Příslušnost k vydání OP, lhůty k vydání OP, výroba OP a jeho kontrola před 

předáním 

     Předání OP 
 Vyrozumění o možnosti převzít OP 

 Příslušnost k předání OP 

 Způsob převzetí OP, postup při předání OP 

     Platnost OP 
 doba platnosti OP, skončení doby platnosti ze zákona, na základě 

rozhodnutí 

     Změny údajů v OP a jejich vyznačování 

4. Nakládání s OP 
 Práva a povinnosti držitele OP, povinnosti jiných osob 

 Nedovolení nakládání s OP, omezení využití BIOÚ 

5. Působnost orgánů veřejné moci na úseku OP 

6. Dočasný OP 
 Důvody vydání, příslušnost k přijetí žádosti, forma podání žádosti 

 Postup při vydání DOP, převzetí DOP 

 Doba platnosti DOP 

7. Evidence OP 
 Údaje vedené v EOP, doba vedení údajů v EOP, zapisování údajů do EOP 

 Poskytování údajů z EOP – držiteli na jeho žádost, digitálního zpracování 

podoby po úmrtí držitele, jiným subjektům, s využitím prostředků pro 

elektronickou identifikaci 

8. Přestupky na úseku OP, přechodná ustanovení a účinnost 

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:  

SLEZSKÉVZDĚLÁVACÍ 

CENTRUM s.r.o. 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná 

Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. 

Nové moderní učebny, Wifi. 
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