Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
AK/PV-652/2018 - AK/VE-375/2018

Ing. Jana Kovačová
Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce
s rozšířenou působností a z Krajského úřadu Středočeského kraje, čerpá informace z
příslušných judikátů a metodických stanovisek k této oblasti.
Lektorka pružně reaguje na problémy, které řeší ohlašovny při své práci v této oblasti.

KDY: 9 .6. 2022

(9:00-14:00 hod)

KDE: Maják Šumperk (Husitská 2, Šumperk 78701)
Seminář je určen pro zaměstnance územních samosprávných celků, kteří zabezpečují výkon působnosti
na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, a to
z pozice ohlašoven, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a matričních úřadů ve smyslu tohoto
zákona.
Výklad bude zaměřen na aktuální znění zákona a dále budou účastníci informováni o dalších připravovaných
legislativních změnách v této oblasti. Výklad bude také přizpůsoben složení účastníků kurzu tak, aby důraz
byl kladen na to, z jaké pozice dle zákona o EO účastníci kurzu vystupují a jaké činnosti vykonávají.

Osnova:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
Připravované změny v informačním systému evidence obyvatel
Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a
opravy nesprávných údajů v IS EO
Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele,
poskytování údajů k osobě blízké
Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství
a po “ukončení pobytu v cizině“, změna (včetně vedení manuální evidence přihlašovacích lístků
k trvalému pobytu), ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu), doručovací adresa
Zprostředkování kontaktu
Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého
pobytu)
Přestupky na úseku evidence obyvatel

Důraz je kladen na diskuzi a řešení problémů z praxe

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.

Platba: 1 950,- / os. bez DPH
✓ druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10%
✓ úhrada se provádí dopředu – bude Vám zaslána Výzva k úhradě, na jejímž základě provedete
platbu nejpozději 5 dní před termínem školení
✓ cena zahrnuje pracovní materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení

KONTAKT:
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
• na emailu stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz
• telefonicky na čísle 606 535 636
• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz
•
Stanislava Komárková, DiS,
organizátorka
Přihláškou souhlasíte s podmínkami uveřejněnými na www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni.

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.

