AK/PV-653/2018 - AK/VE-376/2018
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 aktuální otázky praktické aplikace právních předpisů souvisejících
s agendou matriky, zejména zákona o matrikách, nového občanského zákoníku a správního řádu. Zvláštní
pozornost je věnována informačním systémům veřejné správy.
Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří zajišťují výkon
matriční agendy. Je vhodné pro matrikáře, zástupce matrikářů i pro osoby, které se připravují jako uchazeči
k matriční zkoušce.

OSNOVA










Základní právní předpisy na úseku matrik a způsob jejich aplikace
Působnost na úseku matrik, kompetence a povinnosti matričních úřadů a matrikářů
Matriční knihy – náležitosti, způsob vedení, doba uložení
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
Zápisy matričních událostí – příslušnost, podklady, doklady, lhůty, dodatečné záznamy a změny
Oznamovací povinnost
Sbírka listin – náležitosti, způsob vedení, předání nadřízenému orgánu, doba uložení
Vydávání výpisů, nahlížení, poplatky
Diskuse

KDY A KDE
 21. 01. 2020 (9- 14 hod)
 Hotel Zlatá Štika, Štrossova 127, Pardubice I - Bílé Předměstí 530 03

PLATBA




1 790,- / os. bez DPH
platba se provádí dopředu na základě Výzvy k úhradě, faktura se předává při školení
(v ceně je občerstvení, tištěné materiály, psací potřeby, certifikát)

PŘIHLÁŠENÍ
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
 zasláním návratky na email stanislava.komarkova@asi.cz
 telefonicky na čísle 606 535 636
 online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz

Stanislava Komárková DiS
organizátorka

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.

