Organizační směrnice OÚ Ohnišov
1/2010

1. Pracoviště CZECHPOINT je umístěno v kanceláři obecního úřadu, o
výstupy je možné zažádat v úředních hodinách.
2. Pracoviště CZECHPOINT poskytuje možnost získat ověřené výstupy
z těchto registrů:
•
•
•
•
•
•
•

Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Bodové hodnocení řidiče
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Insolvenční rejstřík

Umožňuje také provést autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické
do listinné podoby a z listinné do elektronické nebo podat žádost o
zřízení, znepřístupnění nebo změnu přístupových údajů do datové
schránky.
3. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese
právní odpovědnost za údaje takto získané (např. ve vztahu k zákonu o
ochraně osobních údajů).
4. VÝSTUPY:
• Katastr nemovitostí: úplný nebo částečný výpis (žadatel musí znát katastrální
•
•
•

•
•

území a číslo LV nebo katastrální území a číslo parcely nebo katastrální území, typ
budovy a číslo popisné/evidenční)
Obchodní rejstřík: úplný výpis z obchodního rejstříku (žadatel musí znát IČO)
Živnostenský rejstřík: úplný výpis z živnostenského rejstříku (žadatel musí znát
IČO)
Rejstřík trestů: úplný výpis z rejstříku trestů (žadatel musí předložit platný
doklad totožnosti a musí mít přidělené RČ)
Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě,
které se žádost týká nebo zplnomocněné osobě na základě ověřené plné moci.
Výpis z bodového hodnocení řidiče: žadatel musí předložit občanský průkaz,
cestovní pas nebo identifikační doklad cizince
Výpis z insolventního rejstříku: žadatel musí znát IČO organizace nebo osobní
údaje (jméno, příjmení popř. datum narození nebo RČ)

•

Seznam kvalifikovaných dodavatelů: u zapsaných dodavatelů je výpis ze
seznamu písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění
kvalifikace příslušnými doklady, vydávané ministerstvem obsahující údaje
zapisované do seznamu. U nezapsaných dodavatelů obsahuje výpis informaci o
skutečnosti, že dodavatel není v seznamu zapsán. Žadatel musí znát IČO
organizace nebo zahraniční číslo organizace.

5. Ceník:
Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další započatou stranu

Obchodní rejstřík

50,- Kč

10,- Kč

Živnostenský rejstřík

50,- Kč

10,- Kč

Katastr nemovitostí

60,- Kč

10,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

50,- Kč

10,- Kč

Seznam kval. dodavatelů

50,- Kč

10,- Kč

Insolvenční rejstřík

50,- Kč

10,- Kč

Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč, a to v obou
formách konverze. Zřízení datové schránky je zdarma. Platí se za znovuvytvoření
přístupových údajů do datové schránky a to 200,- Kč.

Tato směrnice byla schválena obecním zastupitelstvem 24.2.2010 a nabývá
účinnosti 1.3.2010.

František Kopal - starosta

V Ohnišově 24.2.2010

