01

Pojmenování (název) životní situace

Czech POINT-výpisy ze systému
02
Základní informace k životní situaci
Podrobnosti o životní situaci na www.czechpoint.cz – nelze rozepsat vzhledem k rozsáhlosti
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba starší 18 let
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dostavit se na pracoviště Czech POINTU- Městský úřad Modřice, nám. Svobody 93, dveře č. 4 nebo
13.
05
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěva u osoby bod 04.
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Lenka Ventrubová - 537 001 017, 774 007 710, lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz
Dagmar Hošková, DiS. - 537 001011, 602 563 545, dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz
Jaké doklady je nutné mít s sebou

07

K prokázání totožnosti podle požadovaného druhu výpisu je nutné předložit občanský průkaz nebo
cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na
území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro
vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy
(např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou nutné
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

09

Výše poplatků se řídí zákonem o správních poplatcích – ověřené výstupy z ISVS dle položky 3
písmeno d; výpisy z Rejstříku trestů dle položky 10.
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pro občana ČR na počkání. Cizí státní příslušník podle druhu výpisu.
11
---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12
---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

13

Elektronická služba, kterou lze využít
---

14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

15
Jaké jsou související předpisy
Konkrétní zákony upravující danou oblast (např. zákon o rejstříku trestů, o živnostenském podnikání
apod.)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

16
--17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18
---

Další informace

19
Popis byl naposledy aktualizován
Zpracovala Lenka Ventrubová dne 2014-04-16
Poslední aktualizace 2014-04-16, korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-06-25
20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

