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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 30.1.2020: 
 
žádám vás tímto, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (ve znění 

pozdějších předpisů), o poskytnutí informace zda město shromažďuje / má k dispozici data, 

týkající se agendy kontaktních míst Czech POINT v jakékoliv podobě. Zejména mě zajímají 

statistická data v hrubé, nebo zpracované podobě, týkající se počtu vydaných výpisů z těchto 

oblastí: 

katastr nemovitostí 
obchodní rejstřík 
živnostenský rejstřík 
rejstřík trestů 
rejstřík trestů právnických osob 
podání k živnostenskému úřadu 
bodové hodnocení řidiče 
modul autovraky ISOH 
registr kvalifikovaných dodavatelů 
registr osob 
registr obyvatel 
insolvenční rejstřík 
vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu) 
funkcionality k IS datových schránek 
funkcionality autorizované konverze 
zprostředkovaná identifikace 
 
Data žádám za období let 2014 až 2020, případně nejaktuálnější dostupná data. 
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V případě, že to budete považovat za nutné, doplním žádost o písemné podání.  Souhlasím dále 

s uhrazením případných nákladů vzniklých s vyřízením žádosti, ale pokud nějáké náklady budou 

očekávány, žádám o předběžné informování ohledně jejich výše. 

 Dále žádám o informaci o počtu institucí, působících v rámci ORP Chomutov, které poskytují 

podobné služby a o jejich adresu. 

poskytuje následující informace: 

K první části žádosti o data týkající se agendy kontaktních míst Czech POINT Vám v příloze 

zasíláme dostupná data za roky 2014 - 2019, data za rok 2020 ještě nejsou zpracována. 

Ohledně druhé části žádosti týkající se informace o počtu institucí, působících v rámci ORP 

Chomutov, které poskytují podobné služby, a jejich adresu uvádíme, že takovýto seznam 

nevedeme, ale požadované informace jsou veřejně dohledatelné na webových stránkách Czech 

POINT (https://www.czechpoint.cz/public/ - kontaktní místa a na mapě kontaktních míst se 

dá dohledat, kde jsou služby poskytovány).  
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