
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ  

U MINISTERSTVA VNITRA  

ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

ČLEN  
ASOCIACE  INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 

  si Vás dovoluje pozvat 

 

  na semináře z cyklu právních předpisů vztahujících se k problematice dopravně správních agend 

 

 

  DOPRAVA 
  PRO MĚSTA A OBCE 

 

7. února  2006 (060207) 

28. února 2006 (060228) 

20. dubna 2006 (060420) 

 

konferenční prostory firmy Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim 

 
ZÁKON Č. 361/2000 SB.  O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A  

PŘEDPISŮ  SOUVISEJÍCÍCH   

 

7. února  2006 

9:00 – 15:00 

přednáší: 

Ing. Pavel Nahodil 
Ministerstvo dopravy ČR 

 

Seminář bude zaměřen především na zTTTTTákon č. 411/ 2005 Sb. ,TTTTT 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. 

 

 povinnosti řidiče 

 povinnosti  učitele  autoškoly 

 dopravní nehoda 

 dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem 

 pozbytí řidičského oprávnění 

 výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského 

průkazu vydaného cizím státem 

 zabránění v jízdě 

 zadržení řidičského průkazu 

 

 Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 

 započítávání bodů 

 vrácení řidičského oprávnění 

 odečítání bodů 

 pořádkové pokuty 

 vybírání kaucí 

 státní dozor a vrchní státní odborný dozor 

 

 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení 

 Diskuse, praktické příklady 



 

VEDENÍ REGISTRU ŘIDIČŮ A VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ PODLE ZÁKONA Č. 361/2000 SB. 

 

28. února 2006 

9:00 – 15:00 

přednáší: 

Ing. Pavel Nahodil 

Ministerstvo dopravy ČR 

 

 Právní předpisy vztahující se k problematice  vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů 

 

 Řidičské průkazy 

 druhy řidičských průkazů 

 nakládání s tiskopisy žádostí o vydání  řidičských průkazů a jejich vyplňování 

 ztráta, zničení nebo poškození řidičského průkazu 

 výměna dosavadních řidičských průkazů a rozsah jejich platnosti 

 vydávání a odevzdání řidičských průkazů 

 obsah evidenční karty řidiče 

 

 Řidičská oprávnění  

 skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 

 podmínky udělení a odnětí řidičského oprávnění 

 

 Práce s řidičským oprávněním  
 udělení a rozšíření řidičského oprávnění  

 podmínění a omezení řidičského oprávnění 

 zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění 

 odnětí a vzdání se řidičského oprávnění 

 pozastavení řidičského oprávnění 

 přezkoumání zdravotní způsobilosti 

 přezkoušení z odborné způsobilosti 

 vrácení řidičského oprávnění 

  

 Evidence řidičů 
 vedení evidence řidičů 

 Diskuse, praktické příklady 

 

 

PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL, VÝUKA, VÝCVIK, ZKOUŠKY ŘIDIČŮ A  PRAVIDELNÉ ZDOKONALOVÁNÍ A 

PŘEZKUŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ 

PODLE NOVELY ZÁKONA Č. 247/2000 SB. 

A VYHLÁŠKY Č. 167/2002 SB. 

 

20. dubna 2006 

9:00 – 15:00 

přednáší: 

Ing. Pavel Nahodil 

Ministerstvo dopravy ČR 

 

 Právní předpisy vztahující se k problematice vydávání registrace a provozování  autoškol 

 

 Provozování autoškoly 
 práva a povinnosti provozovatelů autoškol 

 listiny nutné k provozování autoškoly 

 

 Registrace k provozování autoškoly 
 žádost o vydání registrace k provozování autoškoly – její forma a obsah 

 forma a obsah listin, které musí být k žádosti doloženy 

 rozhodnutí o vydání registrace k provozování autoškoly – jeho forma a obsah 

 vzniklé změny týkající se údajů a dokladů, které jsou náležitostmi registrace k provozování autoškoly 

 odnětí registrace k provozování autoškoly 

 pozbytí platnosti registrace k provozování autoškoly 

 správní poplatky 

 

 Technické podmínky provozování autoškoly 
 autocvičiště 

 prostory pro výuku a výcvik 

 učební pomůcky 

 výcvikové vozidlo 

 

 Výkon státní správy  

 Diskuse 
 

 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Místo a datum konání:  

konferenční prostory VZ Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 

úterý  7. 2.  2006,  úterý 28. 2.  2006 a čtvrtek 20. 4. 2006 

8:00 - 9:00 hod.  registrace, odborný program  9:00 - 15:00 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  

                        UUUUUdo 3. 2. 2006UUUUU     DOPRAVA 9 

                        UUUUUdo 24. 2. 2006UUUUU   DOPRAVA 10 

                        UUUUUdo 18. 4. 2006UUUUU   DOPRAVA 11 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor  spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

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

4 Vložné činí: 

seminář  vložné 

vč. DPH 

variabilní symbol termín uzávěrky 

                 Doprava  9  1 250,- Kč 060207 3. února 06 

Doprava  10 1 250,- Kč 060228 24. února 06 

Doprava  11 1 250,- Kč 060420 18. dubna 06 

Vložné laskavě poukažte  

                        UUUUUdo 3. 2. 2006UUUUU       DOPRAVA 9 

                        UUUUUdo 24. 2. 2006UUUUU     DOPRAVA 10 

                        UUUUUdo 18.4. 2006UUUUU   DOPRAVA 11  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 9   do   3. 2. 2006,  

DOPRAVA 10 do 24. 2. 2006 a 

DOPRAVA 11 do 18. 4. 2006. 

UUUUUNestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujemeUUUUU. 
 

 
 
 

UUUUUUpozornění 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizace a informace: 

Alena Pecinová 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III 

 

tel. 469 682 303-5, fax 469 682 310 
e-mail: pecinova@ekomonitor.cz 

mobil: 606 730 325 

www.ekomonitor.cz 

 

mailto:pecinova@ekomonitor.cz
http://www.ekomonitor.cz/


 
 

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  

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  9 060207 3. února 06 1 250,- Kč 

Doprava  10 060228 24. února 06 1 250,- Kč 

Doprava  11 060420 18. dubna 06 1 250,- Kč 

Žádám o dopravu z Chrudimi do areálu firmy  Ekomonitor ANO NE 

datum, razítko, podpis 

 

 

 

 

 

 

Požadované služby laskavě zakroužkujte! 

Nehodící se škrtněte!  


