Výpisy z registrů a ověření listin CZECH POINT
Obecní úřad Troubky, Dědina 286/29, kancelář č. 4 - PRACOVIŠTĚ CZECH POINT.
Czech point je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to
zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech point je kontaktní
místo, na kterém mohou občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které
stát vede v centrálních evidencích a registrech.
Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z centrálních registrů
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

z katastru nemovitostí
výpis snímku katastrální mapy
výpisy z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík,
rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných
společností)
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis z rejstříku trestů (výpis může být vydán pouze k osobě žadatele, popř.
zmocněnci na základě notářsky ověřené plné moci)
formulář rejstříku trestů právnických osob
výpis elektronických receptů pacienta

Zároveň se zde provádí i veškeré ověřování listin a podpisů.
Za každý výpis a ověření se vybírají správní poplatky dle Zák. č. 634/2004 Sb.
o správních poplatcích.
Typ ověření

Poplatek

Ověřený výpis z informačního systému první stránka
100,- Kč
a každá další i započatá stránka
5,- Kč
Ověřený výpis z rejstříku trestů, rejstřík trestů PO
Ověření podpisu, za každý podpis
Ověření listiny, za každou i započatou stránku
Výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
50,-Kč

Výpis elektronického receptu pacienta
a další započatá stránka
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
a další započatá stránka

100,-Kč
5,-Kč
100,-Kč
5,-Kč

Na kontaktním místě CZECH POINT lze také požádat v rámci ISDS (Informační systém
datových schránek) o zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů k DS,
zneplatnění přístupových údajů k DS a vystavení nových.
Zřízení datové schránky je zdarma. Platí se za znovuvytvoření přístupových údajů do
datové schránky a to 200,- Kč.

ZÁKLADNÍ REGISTRY
Dne 1.7.2012 byly spuštěny základní registry. Dle §14 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech se na kontaktních místech veřejné správy vydávají výpisy ze
základních registrů. Dále se prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy bude vydávat
záznam o využívání údajů v základních registrech, provádět nahlášení nesouladu referenčních
údajů a vydání souhlasu o poskytování údajů třetí osobě:
•
•
•
•
•
•
•

výpis údajů z registru obyvatel
výpis údajů z registru osob
veřejný výpis údajů z registru osob
výpis o využití údajů z registru obyvatel
žádost o změnu údajů v registru obyvatel
žádost o změny údajů v registru osob
žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Za výpisy údajů z registru obyvatel, osob, veřejný výpis údajů z registru osob,
výpis o využití údajů z registru obyvatel a výpis využití údajů z registru osob se platí
správní poplatek dle Sazebníku správních poplatků ve výši 100,-Kč a za každou další
stranu 50,-Kč.

U Žádosti o změnu údajů v registru obyvatel, Žádosti o změnu údajů v registru osob a Žádosti
o poskytnutí údajů třetí osobě se nehradí žádný správní poplatek.

