Dopis Ing. Jana Ladina, pověřeného řízením odboru rozvoje a provozu KIVS,
Ministerstva vnitra ČR, obecním a městským úřadům.
Dobrý den,
přijměte prosím naši omluvu za skutečnost, že tento e-mail nebyl z naší strany
z organizačních důvodů poslán dříve.
Rádi bychom Vás informovali o možnosti zapojení se do projektu Czech POINT. Czech
POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou a v roce 2007
umožňuje zajišťovat ověřené výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí a
Živnostenského rejstříku. Pro příští rok se připravuje rozšíření i o výpis z Rejstříku trestů.
Více informací o projektu Czech POINT naleznete zde.
Dle zákona č. 365/2000Sb. a jeho novely, která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2008, a
prováděcí vyhlášky 260/2007 Sb. je možné, aby se i Váš úřad zapojil do projektu Czech
POINT.
Pokud jste matričním úřadem, vznikne pro Vás povinnost vydávat ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy od 1. ledna 2008.
Pokud je Váš úřad zahrnut ve vyhlášce č. 260/2007 Sb. nebo jste obcí s rozšířenou
působností, máte možnost vydávat tyto výstupy již před 1. lednem 2008.
V případě, že se rozhodnete vstoupit do projektu Czech POINT, bude mít Vaše obec podle
Usnesení Vlády ČR ze dne 29. října 2007 č. 1224 nárok na poskytnutí účelového příspěvku na
technické zabezpečení provozu pracoviště Czech POINT ve výši 50 tis. Kč. Tato částka Vám
bude poukázána prostřednictvím příslušných krajských úřadů. Pokud se však do konce února
2008 nepřipojíte do systému Czech POINT, budete muset tuto částku vrátit.
Máte-li zájem o zařazení svého úřadu do projektu Czech POINT, je nutné nejdříve navštívit
školicí seminář, na kterém získáte veškeré potřebné podklady k dalšímu postupu. Školicí
seminář je pro pracovníky Vašeho úřadu bezplatný a za každý úřad by se měly zúčastnit 2
osoby. Doporučujeme: Tajemník (nebo jím pověřený pracovník, který bude za Váš úřad
projekt Czech POINT organizovat) a informatik, který bude technicky zodpovídat za provoz
pracoviště Czech POINT.
Na semináři budete seznámeni s obsluhou systému Czech POINT, obdržíte vše potřebné pro
jeho instalaci na svém úřadě a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.
Pokud se chcete semináře zúčastnit, můžete si na internetové adrese
http://czechpoint.computerhelp.cz vybrat školicí středisko, termín a provést registraci, nebo
můžete využít bezplatnou registrační linku: 800 260 006, která je Vám k dispozici každý
všední den od 8 do 17 hod. Tříhodinová školení probíhají v každém kraji ČR až do 10.
prosince 2007. Počet míst na seminářích je bohužel omezený, a proto neváhejte a svou
registraci proveďte co nejdříve.
Věříme, že Czech POINT je významný a užitečný projekt, a budeme rádi, pokud i Vaše obec
se rozhodne dát mu zelenou a stane se jedním z kontaktních center.
S pozdravem
Ing. Jan Ladin,
pověřený řízením Odboru rozvoje a provozu KIVS
Ministerstvo vnitra ČR

