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CZECH POINT [1]

Obecní úřad Chrášťovice – kontaktní místo CZECH POINT (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál). Komunikujte s veřejnou správou jednoduše.
Potřebujete výpis z katastru nemovitostí, obchodního či živnostenského rejstříku, nebo jiné
dokumenty, pro které jste dříve museli na několik úřadů? Nyní je můžete získat jednoduše přímo v
naší obci Chrášťovice. Vše, co vám CZECH POINT nabízí, můžete využít během úředních hodin
obecního úřadu, nebo v kdykoliv, po domluvě s některým s obecních zastupitelů. Kontakt najdete na
této stránce.

CZECH POINT vám umožňuje získat:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Služby Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Úschovna systému Czech POINT
CzechPOINT@office [2]
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
Podrobné informace o službách Czechpointu naleznete na http://www.czechpoint.cz/web/ [3].

Ceny a náležitosti vybraných služeb CZECH POINT
Úkon
Výpis z Katastru nemovitostí

Potřebné dokumenty
O výpis z Katastru nemovitostí
České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu
vlastnictví nebo podle seznamu
nemovitostí.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku
České republiky může požádat

Cena
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.
I zde je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou,
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anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti
IČ obchodní organizace.
Pracovník kontaktního místa
Czech POINT může vydat:

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.
Výpis z Živnostenského
O výpis z Živnostenského
Vydání první strany výpisu je
rejstříku
rejstříku České republiky může opět zpoplatněno částkou, jejíž
požádat anonymní žadatel.
maximální výše je zákonem
Výpis lze požadovat na základě omezena na 100,- Kč; každá
znalosti IČ obchodní
další strana výpisu je
organizace.
zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.
Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č.
Žadatel na výpisu svým
269/1994 Sb. o Rejstříku trestů podpisem potvrdí převzetí a
v platném znění, lze vydat výpis zaplatí správní poplatek ve výši
z evidence Rejstříku trestů
100 Kč.
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.
Přijetí podání podle
Na základě novely
Správní poplatek vybíraný
živnostenského zákona (§ 72)
živnostenského zákona lze
pracovištěm Czech POINT (v
veškerá podání obecním
případě samosprávních úřadu)
živnostenským úřadům předat
činí 50,- Kč za přijetí podání.
prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy.
Žádost o výpis nebo opis z
S účinností od 1. července 2008
Rejstříku trestů podle zákona č. získávají vybrané orgány
124/2008 Sb
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.
Výpis z bodového hodnocení
O výpis může zažádat pouze
Správní poplatek, který žadatel
řidiče
žadatel sám, nebo jím určený
zaplatí na samosprávních
zmocněnec. Osoba, která na
úřadech je za první stránku
pracovišti Czech POINT o výpis max. 100,-Kč a za každou další
žádá, musí mít platný doklad
max. 50,-Kč.
totožnosti (občanský průkaz,
cestovní pas) a musí mít
přiděleno rodné číslo.
Vydání ověřeného výstupu ze
Jde o veřejný rejstřík, požádat o Vydání první strany výpisu je
Seznamu kvalifikovaných
výstup může kdokoliv. Pro
opět zpoplatněno částkou, jejíž
dodavatelů
získání výstupu ze Seznamu
maximální výše je zákonem
kvalifikovaných dodavatelů je
omezena na 100,- Kč; každá
nutné znát pouze identifikační
další strana výpisu je
číslo organizace.
zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.
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Výpis z insolvenčního rejstříku

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).

Poplatek za ověřený výpis se
řídí zákonem o správních
poplatcích, tzn. za první stranu
100 Kč, za každou následující
50 Kč.

URL zdroje: https://www.chrastovice.cz/czech-point
Odkazy
[1] https://www.chrastovice.cz/czech-point
[2] mailto:CzechPOINT@office
[3] http://www.czechpoint.cz/web/

Strana 3 z 3

