
 

 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením 
školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za 

sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 

 

Akreditace MV ČR: AK/PV-101/2019 - AK/VE-58/2019 

 
 
Bc. Karolína Kofroňová 

 

Lektorka, která se v oblasti matriky a státního občanství pohybuje již více než 20 let. 
Semináře zaměřuje na pochopení a skloubení právního základu s jeho praktickou aplikací 
v běžném profesním životě a v souvislostech, které Vás možná nikdy nenapadly 
 

 

Seminář je zaměřen na problematiku základních registrů a Czech POINTU v agendě evidence obyvatel 
podle platné legislativy.  
 

1. Aktuální stav legislativy na úseku evidence obyvatel, základních registrů a Czech Pointu 

• Přehled právních předpisů souvisejících s agendou evidence obyvatel, základních registrů a Czech Pointu 
včetně připravovaných novel 

2. Základní registry 

• Referenční údaj, orgán veřejné moci, správci, editoři, využívání a poskytování údajů, informační systém 
základních registrů 

• Vazby na jiné informační systémy veřejné správy 
• Přehled jednotlivých registrů a jejich vazby na evidenci obyvatel 

3. Koncepce evidence obyvatel 

• Informační systém evidence obyvatel 
• Správce, editoři 
• Využívání a poskytování údajů 
• Odstraňování nesouladů  

4. Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel 

• Trvalý pobyt – přihlášení ze zákona 
• Změny trvalého pobytu 
• Povinnosti občana a ohlašovny 
• Ukončení trvalého pobytu 
• Rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

5. Czech Point 

• Způsob práce v prostředí Czech Point, jednotlivé formuláře, nejčastější chyby a jejich opravy. 

  
6. Zkušenosti a příklady z praxe a diskuse 
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➢ 24. 03. 2022 (9:00 – 14:00 hod) 
➢ Hotel Zlatá Štika (Štrossova 127, Pardubice I - Bílé Předměstí 530 03) 

• 1 950,- Kč / os. bez DPH  

• úhrada se provádí fakturou před školení na základě závazné přihlášky  
(v ceně je občerstvení,  tištěné materiály, psací potřeby, certifikát) 
 

 
 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast. 
 

• zasláním návratky na email stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz    

• telefonicky na čísle 606 535 636 

• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz    
Stanislava Komárková DiS. 

organizátorka 
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