
 

 

 

 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

 

 Asistované místo výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o: 

 výpis z veřejných i neveřejných rejstříků,  

 podat podání, 

 zažádat o datovou schránku, 

 provést autorizovanou konverzi na žádost. 

 

 

CZECH POINT na Obecním úřadě v Dolních Tošanovicích vydává: 

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 Potřebujete: list vlastnictví nebo seznam nemovitostí 

o list vlastnictví -  katastrální území a číslo listu vlastnictví 

o seznam nemovitostí – katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti  

(u pozemku) nebo stavební parcelu případně číslo popisné (u stavby) 

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

 

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU  

 Potřebujete: IČO 

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

 

 

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

 Potřebujete: IČO 

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

http://www.czechpoint.cz/web/


 

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 

 Potřebujete: platný doklad totožnosti (OP nebo pas) 

 Cena: 100,- Kč (od 1. 1. 2012) 

 Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku 

trestů na základě úředně ověřené plné moci. 

 

 

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU 

 Potřebujete: IČO (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoby) 

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

 Insolvenční rejstřík: 

o Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit 

sledování jejich průběhu.  

o Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace 

týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené 

informace týkající se dlužníků. 

o Spravuje ho ministerstvo spravedlnosti. 

 

 

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE 

 Potřebujete: platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas) a mít přidělené rodné číslo, případně 

číslo řidičského průkazu 

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

 Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku 

trestů na základě úředně ověřené plné moci. 

 Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk 

s úřady. 

 

 

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

 Potřebujete: IČO  

 Cena: 100,- Kč první strana a 50,- Kč za každou další stranu 

 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. 

 



 

 

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY 

 Potřebujete:  

o Zřizování DS pro fyzickou osobu - platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas) 

o Zřizování DS pro právnickou osobu na žádost – žádost a jmenovací dekret, usnesení valné 

hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární 

orgán za danou právnickou osobu, a to úředně ověřen. 

 Cena: zdarma 

 Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je 

sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. 

 Kromě zřízení datové schránky, je na místě CZECH POINTu možné například přidat pověřenou 

osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. 

 

 

AUTORIZOVANÁ KONVERZE 

 Potřebujete:  

o Konverze z listinné do elektronické podoby - listinu, kterou chcete konvertovat  

Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy 

úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada 

nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. 

o Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chcete 

konvertovat, na CD/DVD/jiný paměťový nosič s el. podobou dokumentu) nebo poslat  

z datové schránky do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník 

přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které 

obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. 

 Cena: 30,- Kč za každou stránku 

 Autorizovaná konverze: 

o  Znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo 

úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.  

o Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná 

ověřená kopie.  

o Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích 

doložek.  

 


