Akreditovaný člen asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR
Akreditace kurzů dle MŠMT,
MPO ČR, MZe ČR

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT V PRAXI
Jednodenní seminář

Určeno:
Pracovníkům ohlašoven obecních úřadů.
Cíle semináře: Cílem semináře je vysvětlit postupy při změně, ukončení či zrušení údaje
o místu trvalého pobytu. Podrobně se zaměříme na práci ohlašoven.
Vedle standardních postupů budou prezentovány i vybrané složitější
situace a jejich řešení.

Termín:
8. prosince 2022
Zahájení:
v 9 hod. (od 8.30 hod. presence)
Přednášející: Ing. Hana Kovácsová – externí lektorka VS
Téma:
• Zákonný rámec pro práci ohlašoven, související právní předpisy
• Agendový informační systém evidence obyvatel – poskytování údajů
oprávněným subjektům
• Rozdíl mezi údaji z ROB a AISEO.
• Povinnosti ohlašoven při provádění změn v údaji o místě trvalého pobytu
– rozdíly při ukončení TP, změně TP a zrušení TP. Zápis údajů do informačního
systému evidence obyvatel prostřednictvím formulářů Czech POINT.
• Podmínky provedení změny TP – objekty k bydlení, ověřování vlastnického práva
ohlašovnou v katastru nemovitostí. Prokázání existence práva užívání, možnost
provedení změny na plnou moc. Přihlašovací lístky k TP – manuální evidence
ohlašoven.
• Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
1. Zahájení řízení – z moci úřední a na návrh – posouzení návrhu (příslušnost,
náležitosti, návrhu, případné postoupení)
2. Vedení spisu, doručování, možnosti užití fikce doručení,
zastoupení při správním řízení, vedení ústního jednání
3. Základní důkazní prostředky – prokázání neužívání objektu,
zánik užívacího práva. Využití Občanského zákoníku.
4. Formy rozhodnutí
5. Rozhodnutí ve věci – náležitosti rozhodnutí, případné odvolání (autoremedura).
• Diskuze

Kursovné:
Místo:

1.815 Kč / 1 účastník (cena včetně DPH)

Informace:

Mgr. Zuzana Andělová – mobil: 602 510 096

Regionální centrum Olomouc (RCO )
Jeremenkova 40 B, Olomouc (nejvyšší budova naproti nádraží ČD,
vedle Krajského úřadu, 1. patro).
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ORGANIZAČNÍ POKYNY A PODMÍNKY SMLOUVY
• Řádně vyplněnou závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete
nejpozději 5 prac. dnů před konáním kursu na adresu:
Vzdělávací středisko OLOMOUC, Institut pro rozvoj řemesel a podnikání
Pasteurova 8a, 772 00 OLOMOUC
Je možné se také přihlásit pomocí následujících kontaktů:
Tel./Fax: 585 243 728
Mobil: 602 510 096 (Mgr. Zuzana Andělová)
E-mail: andelova@volny.cz
• Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuálně
zrušení semináře z organizačních důvodů. Všichni písemně přihlášení zájemci, by pak byli
včas telefonicky nebo dopisem vyrozuměni.
• Úhradu proveďte převodním příkazem na náš účet u ČSOB č. ú. 182815728/0300, variabilní
symbol 81222, konstantní symbol 0308, nejpozději 5 dnů před datem konání semináře.
• Po dohodě je možná i úhrada hotově před zahájením semináře.
• JSME PLÁTCI 21 % DPH. DIČ: CZ 65582801916, IČO: 66961998.
• Při neúčasti přihlášeného účast. poplatek nevracíme, účastník má právo vyslat náhradníka.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ:
„EVIDENCE OBYVATEL – PRÁVNÍ PŘEDPISY, NÁVRHY ZMĚN, ZÁKLADNÍ POJMY
termín: . . . . . . . . . . . 8.
. . .12.
. . . 2022
................

Příjmení a jméno:

Datum a místo
narození

Název a adresa ﬁrmy

IČ, DIČ

Bydliště
(ulice, místo, PSČ):

Způsob
platby H/F

E-mail, telefon

www.andelova-kurzy.cz | Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc | Mgr. Zuzana Andělová, +420 602 510 096 | Ing. Jakub Anděl, +420 734 333 722 | andelova@volny.cz

