Czech POINT

www.czechpoint.cz
Co je Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit
několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT umožňuje komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". Cílem tohoto projektu je
vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního
místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a
naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se
státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by
mohl občan své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Co poskytuje Czech POINT

Základní informace k jednotlivým výstupům:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá
výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel
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žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo
popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, pokud je budova
dělena na jednotky. To je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V
tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu
v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
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Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě
písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu
předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT
výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na
pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku
trestů na základě plné moci.

Pokud je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona
za tento výpis 100,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat formou papírové žádosti. Systém
Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho
osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT.

V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 100,- Kč a
žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
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5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je
poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má
pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O
výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Žadatel předloží platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně
je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České republice. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají
o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek je za první stránku max. 100,- Kč a za každou další max. 50,- Kč.

V naši obci bylo zřízeno pracoviště Czech POINT na podatelně Obecního úřadu České
Meziříčí.
Služba

Cena za 1. stranu Cena za každou další stranuPotřebné informace

Výpis z Katastru nemovitostí

100 Kč

50 Kč

název katastrálního územ

Výpis z Obchodního rejstříku

100 Kč

50 Kč

IČ obchodní organizace

Výpis z Živnostenského rejstříku 100 Kč

50 Kč

IČ obchodní organizace n

Výpis z Rejstříku trestů
100 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče
100 Kč

občanský průkaz nebo cestovní pas
50 Kč
občanský průkaz nebo ce

Další informace můžete najít na WWW stránkách projektu www.czechpoint.cz .
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