vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Vedení matričních knih před rokem 1950
a vydávání matričních dokladů z nich
Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-79/2020
(průběžné vzdělávání)

v úterý 21. dubna 2020 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s. v Klatovech,
Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)
Vzdělávací program si klade za cíl seznámit podrobněji s problematikou matričních zápisů i
souvisejících právních předpisů platných před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů a
výpisů z těchto zápisů v současné době.
Program semináře:
•

•

•
•
•
•

Historické informace o vzniku matrik, druhy matrik před rokem 1950 - vznik matrik,
církevní matriky, židovské matriky, vojenské matriky, matriky pro osoby bez vyznání,
právní předpisy upravující tuto agendu
Zápis narození – rozdíl v zápisu manželského a nemanželského dítěte, legitimace dítěte,
dání jména, uznání otcovství, oduznání manželského původu, vliv těchto událostí na
matriční zápis a vydaný rodný list, osvojení a jeho důsledky
Zápis manželství – předoddavkové řízení, důvody neplatnosti manželství, delegace sňatku,
příjmení po uzavření manželství, rozvod a rozluka
Matriky psané dvojjazyčně a v jiném než českém jazyce
Vyřizování žádostí advokátních a genealogických kanceláří
Diskuze a odpovědi na dotazy

Přednášející: Bc. Karolína Kofroňová
Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků
samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 17. dubna 2020:
- na e-mailovou adresu:
vondracek@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu:
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 300,- bez DPH (dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně
samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 573,- včetně DPH.
Vložné zaplaťte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 17. dubna 2020 na účet číslo:
78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 36. Daňový doklad
obdržíte na samotném školení nebo ho zašleme po jeho uskutečnění. V ceně semináře je
zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a občerstvení.
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe
náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti
kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě
se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.
Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení
budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené
vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na
Váš bankovní účet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Vedení matričních knih před rokem 1950
a vydávání matričních dokladů z nich
21. 4. 2020, 9:00 hod., Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s., Klatovy (Plánická 174)
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Místo a datum narození: ……………………………………………………….……………..
Organizace/obec/město:………………………………………………………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Pozice v organizaci:

úředník ÚSC

starosta

Telefon: …………………… Fax: …………………
IČO:

jiné: ………………………………
E-mail: ……………….…….….

…………………... DIČ: ……………………

Datum a místo vyplnění přihlášky:

Podpis:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním a s evidencí osobních údajů pořadatelem v souladu s
Obecním nařízením o ochraně osobních údajů. Souhlasím s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo
moje jméno, datum a místo narození, adresa, na archivovaných dokumentech vzniklých v době trvání
akce a kontakt zůstal v databázi klientů pro další nabídky. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně
v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuji také svůj souhlas s pořizováním fotodokumentace
z akce a s jejím využitím pořadatelem akce pro jeho propagaci.

