
BODOVÝ SYSTÉM A NOVÝ REGISTR 
ŘIDIČŮ – DOPRAVA 13 

21. září  2006 
9:00 – 16:00 

přednáší: 
PhDr. Vlastimil Šindýlek 

Ministerstvo dopravy ČR 
 
411/2005 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

 Zkušenosti se zavedením nového  registru řidičů 
 Nové aplikace registru řidičů a jeho další možnosti 

využití 
 Zkušenosti se zavedením zrychleného vydávání 
řidičských průkazů 

 Problematika provozu bodového systému a jeho 
elektronické podpory 

 

VEDENÍ REGISTRU VOZIDEL –  
DOPRAVA 14 

12. října 2006 
9:00 – 16:00 

přednáší: 
Mgr. Eduard Masařík 

Ministerstvo dopravy ČR 
411/2005 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 
226/2006 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
311/2006 Sb. 
Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
342/2006 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí 
evidence obyvatel a některé další zákony 
197/2006 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
334/2006 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy 
a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů 
355/2006 Sb. 
Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, 
způsobu a podmínek testování historických a sportovních 
vozidel (zrušuje se vyhláška č. 240/2002 Sb.) 
 

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ 
ZPŮSOBILOSTI VOZIDEL – DOPRAVA 15 

21. listopadu 2006 
9:00 – 16:00 

přednáší: 
Ing. Jiří Počta 

Ministerstvo dopravy ČR 
 

Zákon 226/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
s platností od 1. července 2006  
Především změna schvalování technické způsobilosti 
individuelně dovezených vozidel  
Metodický pokyn č. 1/2006  
Diskuse 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ  
U MINISTERSTVA VNITRA  

ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

ČLEN  
ASOCIACE  INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 
 

  si Vás dovoluje pozvat 
 

  na seminář 
 

DOPRAVA 
 

PRO MĚSTA A OBCE 
 

 
 

 
21. září 2006 

060921 
& 

12. října 2006  
061012 

& 
21. listopadu 2006 

061121 
  konferenční prostory firmy  

Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Místo a datum konání:  

konferenční prostory VZ Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 
Chrudim 
čtvrtek  21.9.2006, čtvrtek 12.10.2006, úterý 21.11.2006 
8:00 - 9:00 hod.  registrace, odborný program  9:00 - 16:00 hod. 

2. Doprava: z Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, při výjezdu 
z města první odbočovací pruh vlevo, kolem firmy ERA-PACK 
dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ Ekomonitor. 
Pro účastníky, kteří přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, 
bude zajištěn odvoz z nádraží do sídla firmy VZ Ekomonitor. 
Pokud budete požadovat tuto službu, uveďte to laskavě 
v přihlášce. 

3. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě  
                        do 19. 09. 2006    DOPRAVA 13 
                        do 10. 10. 2006    DOPRAVA 14  
                        do  16. 11. 2006   DOPRAVA  15                           
na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor  spol. s r.o. 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
fax: 469 682 310, e-mail: pecinova@ekomonitor.cz. 
Vložné činí: 

seminář  vložné 
vč. DPH 

variabilní 
symbol 

termín 
uzávěrky 

Doprava  13  1 250,- Kč 060921 21.září 2006 
Doprava  14 1 250,- Kč 061012 12. října  2006 

   Doprava  15 1 250,- Kč 061121 16. listopadu 
2006 

4 

Vložné laskavě poukažte  
 do  19. 09. 2006 DOPRAVA 13 
 do  10. 10. 2006 DOPRAVA 14 
 do  16. 11. 2006 DOPRAVA 15 
 na úč. č. 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim, var. 
symbol (dle tabulky výše) nebo uhraďte v hotovosti u 
registrace. Naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka 
v obchod. rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové.  

5.  Ubytování: vzhledem k rozsahu semináře nabízíme kontakty na tato 
ubytovací zařízení v Chrudimi: hotel Bohemia, tel.: 469 699 300, EURO 
penzion, tel.: 606 960 788,  penzion  Žižka, tel: 777 210 156 

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky 
u registrace nebo na vyžádání Vám jej zašleme poštou. 

7. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze 
v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat. 

8. Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné pro 
organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 

9. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo 
storno organizátorům doručeno  pro seminář 
DOPRAVA 13 do 19. 9. 2006   
DOPRAVA 14 do 10. 10. 2006 a 
DOPRAVA  15  do  16. 11. 2006. 
Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a 
neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 

 
 

Upozornění pro pracovníky státních institucí: 
 

tyto  vzdělávací programy jsou akreditovány  
u Ministerstva vnitra ČR 

podle zákona č. 312/2002 Sb. paragrafu 20 
 

- průběžné vzdělávání 
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky 

účastníkům  seminářů 
bude vydáno osvědčení 

o absolvování kurzu s celostátní platností 
 

 
 

Připravované semináře pro rok 2006: 
 

Máte-li zájem o některý z nabízených seminářů,  
napište jej prosím do přihlášky a my Vám zašleme pozvánku 

s podrobnými informacemi. 
 

1. seminář  
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY 
26. září 2006 
místo: bude upřesněno 
odborní garanti: MUDr. Magdalena Zimová, CSc., 
                          Ing. Milena Veverková 
seminář se předkládá k akreditaci u MV ČR 

 
2. seminář  

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU - LCA 
31. října 2006 
místo: bude upřesněno 
odborný garant: Ing. Vladimír Kočí, PhD. 
seminář se předkládá k akreditaci u MV ČR 
 

3. seminář 
VÝKLAD NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 
7. prosince 2006 
místo: bude upřesněno 
seminář je akreditován u MV ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

DOPRAVA PRO MĚSTA A OBCE 
Odešlete laskavě  na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 682 310 

 e-mail: pecinova@ekomonitor.cz  
 

jméno a příjmení, 
titul 

 
 
 
 

adresa plátce  
(firmy) 

 
 
 

č. účtu plátce  
peněžní ústav 
plátce 

 
 
 

DIČ (IČO)   
telefon  
fax  
e-mail  
Mám zájem o informace k těmto akcím: 
 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky 
seminářů a konferencí společnosti VZ  Ekomonitor Chrudim. 
Přihlašuji se k účasti na semináři 
DOPRAVA PRO MĚSTA A OBCE  

 poukazuji  vložné na ú. č. 19-5234530-277/0100 
KB Chrudim 

 
 vložné bude uhrazeno v hotovosti na místě konání 

semináře 
 
 (var. symbol ……………… )  částku  ………………  Kč. 

Akce variabilní 
symbol 

termín 
uzávěrky 

vložné 
vč. DPH 

DOPRAVA 13 060921 19.9. 2006 
 

1250,- Kč 

DOPRAVA 14 061012 10.10.2006 
 

1250,- Kč 

DOPRAVA 15 061121 16.11.2006 
 

1250,- Kč 

Žádám o dopravu z Chrudimi 
do areálu firmy  Ekomonitor 

ANO NE 

datum, razítko, podpis 
 

 
 

Požadované služby laskavě zakroužkujte! 
Nehodící se škrtněte!  

organizace a informace: 
Alena Pecinová  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 
Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III 

 
tel. 469 318 422, fax 469 682 310 
e-mail: pecinova@ekomonitor.cz 

mobil: 724 574 692 
www.ekomonitor.cz 


