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

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy
Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-5/2018
(průběžné vzdělávání)

ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech,
Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy,
s jejich fungováním, s pravidly využívání údajů a odstraňováním nesouladů. Školení je
určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů, vykonávajícím
agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy.
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•

•
•

•

•

•

Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy
Využívání údajů – pravidla pro využívání, rozsah čerpání podle zvláštních zákonů a pro
splnění daného úkolu, uvádění důvodů při vstupování do systémů, způsoby čerpání, způsoby
vyznačení ve spisové dokumentaci
Odstraňování nesouladů – zákonná povinnost, důvodná pochybnost, technické provedení,
příslušné formuláře, praktická doporučení
Základní registry – referenční údaje, charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika
veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy, informační systém
základních registrů, přehled základních registrů, agendové informační systémy, správci,
údaje vedené v jednotlivých registrech, poskytování údajů třetím osobám
Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů
podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, poskytování údajů třetím
osobám
Další informační systémy veřejné správy – informační systém cizinců, informační systém
občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových
schránek, katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, registr motorových vozidel, rejstřík trestů,
rejstřík přestupků – údaje v nich vedené, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
Diskuse a závěr

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 20. dubna 2018:
- 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 1 157,- 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 1 400,- včetně DPH.
Vložné zaplaťte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 24. 4. 2018 na účet číslo:
78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 23. 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

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
26. 4. 2018, 9:00 hod., Regionální centrum sociální integrace a CŽV, 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 uděluji souhlas s poskytnutím svých osobních údajů organizaci Úhlava, o.p.s. se
sídlem Klatovy, Plánická 174, IČ: 26343657, za účelem vydání osvědčení o absolvovaném
vzdělávacím programu. Souhlasím s tím, aby shora uvedená společnost zpracovala mnou
poskytnutá osobní data a údaje a aby tyto údaje uchovala pro případné kontroly nejdéle po dobu
deseti let a využila je pouze v rozsahu pro shora uvedené účel

