
PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH AGENDÁCH 
PORTÁLU Czech POINT 

 
 
 
Portál ve ejné správy Czech POINT má n kolik základních funkcí, které umož ují komunikaci ob an  a firem s ve ejnou správou na jednom 
míst . Zde jsou podrobn  popsány požadavky na bezproblémový chod a fungování tohoto kontaktního místa. Je nutné, aby ob an p icházející na 
kontaktní místo Czech POINT znal n které údaje o agend , kterou požaduje vy ídit, byl si v dom omezení, které z dané agendy vyplývají, a m l 

ipraven dostate ný obnos finan ních prost edk  na zaplacení p edepsaného správního poplatku. Zde je podrobný p ehled agend poskytovaných 
ob an m a firmám na Obecním ú ad  v Holoubkov . 
 
 
A) VÝPISY Z VE EJNÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM  VE EJNÉ SPRÁVY 

 tyto výpisy je možné vydat komukoliv bez omezení po zaplacení správního poplatku 
 
Výpis z katastru nemovitostí 
Co musím znát: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 
1) Název obce nebo katastrální území, ve kterém se hledaná nemovitost nachází. 
2) íslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána NEBO parcelní íslo 
pozemku NEBO íslo popisné i eviden ní budovy NEBO íslo bytové jednotky 
v dom , který je rozd len na jednotlivé jednotky 
3) Zda chci áste ný (jen vlastnické právo ur ité nemovitosti) nebo úplný výpis 
z LV (veškeré nemovitosti zapsané na LV v etn  dalších práv – v cná b emena, 
zp sob nabytí, ochrana zem lského p dního fondu apod.) 

Vydávají se pouze ov ené výpisy, spole  s výpisem 
nelze vydat snímek z katastrální mapy. Požadované 
nemovitosti lze hledat pouze podle listu vlastnictví nebo 
ísla nemovitosti, nelze hledat nap . podle jména a 
íjmení, podle I O apod. 

za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  

 
 
Výpis z obchodního rejst íku 
Co musím znát: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 
1) O subjektu, jehož výpis požaduji 
2) Zda chci áste ný (pouze aktuální stav k danému datu) nebo úplný výpis (v etn  
historie a zm n za dobu trvání subjektu) 

- za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  

 
 
Výpis z živnostenského rejst íku 
Co musím znát: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 

O subjektu, jehož výpis požaduji - za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  



 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel  
Co musím znát: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 

O eského i íslo zahrani ního subjektu, jehož výpis požaduji 
 

- za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  

 
 
Výpis z insolven ního rejst íku 
Co musím znát: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 

O organizace NEBO jméno, p íjmení, datum narození i rodné íslo fyzické 
osoby, jejíž výpis požaduji 
 

- za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  

 
 
B) VÝPISY Z NEVE EJNÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM  VE EJNÉ SPRÁVY 

 tyto výpisy je možné vydat pouze konkrétní osob  nebo zmocn nci na základ  ú edn  ov ené plné moci 
 
Výpis z rejst íku trest  
Co musím mít: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 
Platný ob anský pr kaz nebo platný cestovní pas, pop . ú edn  ov enou plnou 
moc s p edepsanými náležitostmi v p ípad  zmocn nce 

Výpis je ve v tšin  p ípad  možné vydat ihned. 
V n kterých p ípadech však nelze žádost elektronicky 
vy ídit a je nutné ji zaslat  k manuálnímu zpracování na 
Rejst ík trest . V takovém p ípad  se musí osoba 
dostavit na kontaktní místo Czech POINT znovu pozd ji 
(v n kterých p ípadech m že vy ízení trvat až 3 dny !!!) 

vždy 50,-  bez ohledu 
na po et stran 

 
 
Výpis z bodového hodnocení idi e 
Co musím mít: Jaká jsou omezení: Kolik to stojí: 
Platný ob anský pr kaz nebo platný cestovní pas, pop . ú edn  ov enou plnou 
moc s p edepsanými náležitostmi v p ípad  zmocn nce 

- za 1. stranu           100,-  
za každou další 
(i zapo atou)          50,- K  

 
 
C) AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENT  
Na pracovišti Czech POINT lze konvertovat originály dokument  z listinné do elektronické podoby (nap . pro odeslání dokumentu datovou 
schránkou) a naopak z elektronické do listinné podoby (nap . originál dokumentu obdržený prost ednictvím datové schránky pot ebuji v listinné 
podob ). 



 
Autorizovaná konverze dokument  z listinné do elektronické podoby 
Co musím p inést: Co dostanu jako výstup: Kolik to stojí: 
Originál dokumentu v listinné podob  Originál dokumentu v elektronické podob  ve formátu PDF verzi 1.7 opat ený asovým razítkem 

a podepsaný zaru eným elektronickým podpisem v etn  ov ovací doložky bude žadateli vypálen 
na optický nosi  CD  NEBO  odeslán do internetové úschovny, odkud si ho žadatel pozd ji stáhne 

vždy 30,-  za každou (i 
zapo atou) stranu 

 
 
Autorizovaná konverze dokument  z elektronické do listinné podoby 
Co musím p inést: Co dostanu jako výstup: Kolik to stojí: 
Vytišt né potvrzení s 2D árovým kódem o vložení dokumentu do internetové 
úschovny NEBO optický disk CD i DVD s vypáleným souborem 

Originál dokumentu v listinné podob  pevn  a 
neodd liteln  spojený s ov ovací doložkou 

vždy 30,-  za každou (i 
zapo atou) stranu 

 
 
Jaká jsou omezení a co nelze konvertovat? 

 je-li dokument v jiné než listinné podob i v podob  datové zprávy, 
 jde-li o dokument v listinné podob , jehož jedine nost nelze konverzí nahradit, zejména o ob anský pr kaz, cestovní doklad, zbrojní 

pr kaz, idi ský pr kaz, vojenskou knížku, služební pr kaz, pr kaz o povolení k pobytu cizince, rybá ský lístek, lovecký lístek 
nebo jiný pr kaz, vkladní knížku, šek, sm nku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby 
apod. 

 jsou-li v dokumentu v listinné podob  zm ny, dopl ky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho v rohodnost, 
 není-li z dokumentu v listinné podob  patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii po ízenou ze spisu, nebo 

stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního p edpisu, 
 je-li dokument v listinné podob  opat en plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, 
 datová zpráva obsahující originální elektronický dokument musí být vždy a výhradn  ve formátu PDF ve verzi minimáln  1.3 a 

podepsaná uznávaným elektronickým podpisem i ozna ená uznávanou elektronickou zna kou toho, kdo dokument vytvo il, jinak nelze 
dokument zkonvertovat. 

 
 
D) AGENDY INFORMA NÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK 
Tato agenda umož uje zejména: z ídit žadateli datovou schránku nebo ji zrušit, zneplatnit p ístupové údaje k datové schránce a vydat nové, 

idat i odebrat oprávn nou osobu k p ístupu do datové schránky apod. 
 
Všechny tyto úkony musí init vždy výhradn  žadatel sám po prokázání se platným dokladem totožnosti i statutární zástupce právnické osoby 
nebo zmocn nec na základ  p edložení ú edn  ov ené plné moci s p edepsanými náležitostmi. V tšina t chto úkon  je bezplatná. 
 
 



E) OSTATNÍ PODÁNÍ 
Prost ednictvím portálu Czech POINT lze také u init podání do registru živnostenského podnikání a do registru ú astník  provozu modulu 
autovrak  ISOH. 
 
Agendy portálu Czech POINT se budou postupn  rozši ovat – stav ke dni: 4.1.2010. 
 
 
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer, místostarosta obce 


