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Co Czech POINT v současné době poskytuje
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 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, v případě, že budova je dělena na jednotky,
což 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.
Je možné vydávat částečné výpisy z Katastru nemovitostí?
Poskytování částečných výpisů z Katastru nemovitostí je zprovozněno od 1.ledna 2008 na
kontaktních místech Czech POINT. Úplné nebo částečné výpisy je možné poskytovat
pomocí srozumitelného formulářového rozhraní. Jednotlivé postupy jsou popsány v
Uživatelské dokumentaci – provozní řády. Tato dokumentace je přístupná po přihlášení do
systému Czech POINT pracovníkovi kontaktního místa.

Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech
POINT může vydat:
 Úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v
obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

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

Výpis z Rejstříku 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. Tato žádost se archivuje dle zákona.
Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a
musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České republice.
Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní doklad).
 Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů.
 Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne se
žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Každou žádost o výpis
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z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání
žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2.
Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou
žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:
 Předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend).
 Informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky.
V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis
vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů.
Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50
Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis
se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně
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.
Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále
ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle
žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským
úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o
 ohlášení živnosti
 ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy se činí primárně v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury
živnostenského rejstříku. Výjimkou jsou případy, kdy jsou součástí podání listinné přílohy.
V praxi by to mělo znamenat, že úředník na kontaktním místě veřejné správy vyplní
příslušný elektronický formulář. Ten bude prostřednictvím informačního systému
živnostenského rejstříku automaticky zpřístupněn příslušnému obecnímu živnostenskému
úřadu.
Po zaslání podání v elektronické podobě kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně
obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému k přijetí podání (podle volby žadatele; jinak
podle místa podání, tj. tomu obecnímu živnostenskému úřadu, v jehož správním obvodu
bylo podání u kontaktního místa veřejné správy učiněno) toto podání v jeho listinné
podobě. V praxi by to mělo znamenat, že po vyplnění elektronického formuláře, před jeho
zasláním do informačního systému živnostenského rejstříku, úředník daný formulář
vytiskne a nechá jej podepsat žadatelem. V této listinné podobě pak podání zašle
příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
Za přijetí podání přísluší obecním úřadům a krajským úřadům jako kontaktním místům
veřejné správy správní poplatek stanovený v položce 24 písm. i) sazebníku zákona o
správních poplatcích, tj. 50 Kč (pro zastupitelské úřady platí zvláštní položka 155 písm. c)
sazebníku).
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Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona
č. 124/2008 Sb
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.
Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z
Rejstříku trestů podle výše uvedené novely, budou zavedeni svými správci skupin do
systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické
formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem
moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).
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