si Vás dovoluje pozvat na seminář

ZÁKON O CESTOVNÍCH DOKLADECH
- po novele
čtvrtek 1. července 2021 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (živý přenos)
Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje
na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 329/1999 Sb.
o cestovních dokladech, v platném znění.
Program semináře:
1. Aktuální právní úprava na úseku cestovních dokladů a úvod do problematiky
•

Právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních
pojmů; Druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, změny a doplňování
zapisovaných údajů; Územní a časová platnost cestovních dokladů; Lhůty pro vydání CD

2. Vydávání cestovních dokladů
•

Žádost o vydání CD a její náležitosti, žádost o doplnění, změnu údajů v CD, prokazování
údajů a prověřování správnosti údajů uvedených v žádosti; Orgány příslušné k vydání, podání
žádosti o vydání CD (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, pořízení
biometrických údajů, digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení
podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené;
Předání vyhotoveného cestovního dokladu – osoby oprávněné CD převzít, orgány, u kterých
dochází k převzetí CD, jiný způsob předání CD než osobní převz., úkony v rámci předání CD

3. Odepření vydání cestovního dokladu, skončení doby platnosti CD ze zákona, na základě
rozhodnutí, sepsáním protokolu
4. Povinnosti držitele a dalších osob na úseku cestovních dokladů a působnost orgánů
veřejné správy na úseku CD, zadržení CD
5. Přestupky na úseku cestovních dokladů
• Evidence cestovních dokladů (informační systém CD; správce, zpracovatel, uživatel,
manuální evidence; poskytování údajů z evidence CD, blokace údaje o poskytnutí údajů)

6. Správní poplatky na úseku cestovních dokladů
7. Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuze

Přednášející: Ing. Jana Kovačová
působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci
obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny,
obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako
prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti.
Více než 18 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence
obyvatel.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 28. 6. 2021:
- na e-mailovou adresu:
vondracek@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu:
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes
výběr akce v „Kalendáři akcí“)
Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem
nejpozději do 28. 6. 2021 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy,
číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný
kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce
prostřednictvím datové schránky).
Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme
po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 28. června 2021).
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe
náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních
dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Zrušíte-li svou
účast na akci později než sedm 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 Zákon o cestovních dokladech (po novele)
1. 7. 2021, 9:00 hod., on-line formou (živý přenos)
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Organizace/obec/město:………………………………………………………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Telefon: ……………………
IČO:

Fax: …………………

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 a 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 (printscreen obrazovky
s on-line přenosem) a s jejím využitím pořadatelem akce pro jeho propagaci.

