CZECH Point
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Projekt Czech
POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy.
Obecní úřad Heřmanov poskytuje od roku 2009 následující výpisy z registrů:
katastr nemovitostí
rejstřík trestů
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
bodové hodnocení řidiče
seznam kvalifikovaných dodavatelů
účastníků provozu modulu autovraků ISOH
insolvenční rejstřík
vnitřní Czech POINT pro potřebu orgánů veřejné moci
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Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného
výstupu z příslušného rejstříku. Ověřený výstup je zpracován na počkání a vydán po zaplacení
správního poplatku na pokladně obecního úřadu.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese
právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát
určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.
Co Vám Czech POINT nabízí:
1. Výpis z Katastru nemovitostí České republiky
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Co potřebujete vědět:
• Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu
vlastnictví.
• Pokud žadatel 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, a to v případě, že budova je dělena na jednotky,
což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí
žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli
katastrálním území v České republice.
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
2. Výpis z Rejstříků trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z
evidence Rejstříku trestů 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. Tuto žádost úřad archivuje dle zákona. 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 i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis
z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Tiskopis plné moci najdete na našich
webových stránkách. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů
elektronicky, zaplatí klient správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č.
269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy 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 50,- Kč a žádost
úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.
Tiskopis plné moci najdete na našich webových stránkách.
Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za výpis (bez ohledu na to kolik má stran)
3. Výpis z Obchodního rejstříku České republiky
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Co potřebujete:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
4. Výpis z Živnostenského rejstříku České republiky
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Co potřebujete:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

5. Výpis bodového hodnocení řidiče
Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož
součástí je právě i evidence bodového hodnocení.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno
zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti
Czech POINT o výpis žádá, musí mít 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. Na pracovištích
Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně
ověřené plné moci.
Co potřebujete:
• Občanský průkaz nebo cestovní pas s přiděleným rodným číslem, pro upřesnění je vhodné mít s
sebou i nepovinné číslo řidičského průkazu.
V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.
Tiskopis plné moci najdete na našich webových stránkách.
Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení řidiče, tzv. stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást
Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu
zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili
správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné
zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím
řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.
Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný
rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv
Co potřebujete:
• Identifikační číslo organizace
Co dostanete:
• Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející
z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH,
což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat
přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a
heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných
autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování

činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Podrobnější
informací o problematice autovraků na http://www.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.
Co potřebujete:
• Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele
statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
• Registraci a vydání přístupových údajů do MA ISOH
• Změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
• Vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
8. Výpis z Insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován
Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je
možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné
organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je
zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu.
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající
se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace
týkající se dlužníků.
Co potřebujete:
• identifikační číslo organizace (IČ) nebo
• osobní údaje (konkrétní osoba)
Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
Výstup z insolvenčního rejstříku
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
9. Vnitřní Czech POINT pro potřebu orgánů veřejné moci
S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008
Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a
to v elektronické podobě dálkovým přístupem (seznam těchto orgánů veřejné moci najdete rovněž
na našich webových stránkách.)
Centrála Czech POINT:
Pro ještě více informací o tomto projektu navštivte oficiální internetové stránky
www.czechpoint.cz

