Agentura Venice Music Production Praha
si Vás dovoluje pozvat na seminář

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU
PODLE 32. AŽ 37. NOVELY

Den a místo konání

20. září 2013
od 9.00 do 14.30 hodin
Masarykova kolej ČVUT - Kongresový sál, Praha 6, Thákurova 1
(prezence od 8.00 hodin)

Tematické zaměření
Na pořadu semináře budou především změny
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
provedené
zákonem č. 390/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 8. prosince 2012,
zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013,
zákonem č. 101/2013 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 2013,
zákonem č. 233/2013 Sb., který nabyl účinnosti dnem 17. srpna 2013,
zákonem č. 239/2013 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015,
a zákonem – senátní tisk č.148 - podepsaným prezidentem ČR dne 27.8.2013
s účinností od 1. října 2013.
Seminář je určen
zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů,
pro pracovníky pojišťoven, samostatné likvidátory pojistných událostí a učitele autoškol.
Přednášet a na dotazy odpovídat budou:

JUDr. Jan KNĚŽÍNEK, Ph.D.
ředitel odboru vládní legislativy
Úřadu vlády České republiky

JUDr. Pavel BUŠTA
odborný poradce
__________________________________________________________________________________

Účastníci semináře obdrží všechny uvedené novely

Podmínky a organizační informace
1. Pořadatelem semináře je Lenka Buštová – Venice Music Production
Imrychova 881/21, 143 00 Praha 4, tel./fax: 241 77 22 58, GSM: 602348078,
e-mail: venice.music@seznam.cz,
IČ: 66856167, DIČ: CZ7551190427,
ŽL vydaný ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev.č.: 310012-52718.
2. Závazná přihláška na seminář se zašle nejpozději do 19. září 2013 na adresu pořadatele,
a to poštou, faxem nebo e-mailem. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.
3. Cena pro 1 účastníka činí 1456,- Kč, včetně DPH.
4. Pro členy Asociace autoškol ČR, o.s. je stanovena cena 1000,- Kč včetně DPH
5. Platba se poukazuje na ČSOB, a.s., účet č.: 236151972/0300. Jako variabilní symbol použijte
Vaše IČ a jako specifický symbol uveďte 2009.
6. Při neúčasti přihlášeného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.
7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek.
8. Na základě řádně vyplněné závazné přihlášky vyhotovíme pro plátce DPH daňový doklad,
který si vyzvedne účastník u registrace na semináři. Platba provedená před datem konání
semináře je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je
den konání semináře.
9. Dopravní spojení:
• Tramvaj č. 2, 20, 26 – stanice Thákurova
• Metro A, stanice Dejvická, dále ulicí Evropskou nahoru - pěšky cca 4 minuty nebo
některou z uvedených tramvají do následující stanice Thákurova
***

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU
podle 32. až 37. novely
konaný dne 20. září 2013 v Masarykově koleji ČVUT, Praha 6, Thákurova 1

Firma:
Sídlo:
Jméno:
Ulice:
PSČ:

IČ:
DIČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Obec:

uhrazena částka za seminář

Potvrzujeme, že na účet pořadatele semináře byla dne
ve výši

Kč za
.

Podpis objednatele:

Razítko:

osob.

