Na OÚ Vlčí bylo zřízeno
pracoviště
Czech POINTu
Co poskytuje Czech POINT občanům :
 Výpis z Katastru nemovitostí / od 15.12.2009/
 Výpis z Obchodního rejstříku
 Výpis z Živnostenského rejstříku
 Výpis z Rejstříku trestů
 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 Výpis z bodového hodnocení řidiče
 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 Výpis z insolvenčního rejstříku
 Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č.
300/2008 Sb.)
Popisy činností:
1. Autorizovaná konverze dokumentů
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo
úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako
dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze
se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou
chce 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.
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce
zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové
schránky zákazníka 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..
2. Podání žádosti o zřízení datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost
o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní
pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi
k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník
přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
3. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky
a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může
oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů
a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník
přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude
automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde
k vygenerování nových přístupových údajů.

