Seznamte se
se službou Mobilní
Czech POINT
Asistované místo pro výkon
veřejné správy a komunikaci
se státem, které lze zřídit pro
významné klienty s vysokou
koncentrací zaměstnanců
a zákazníků přímo v organizaci.
Zmíněné mobilní pracoviště
České pošty zjednodušuje
a urychluje vyřizování úředních
záležitostí. Službu pro Vás
zajistíme tam, kde ji potřebujete,
tedy přímo ve Vaší organizaci.

V rámci služby
Mobilní Czech POINT
vyřídíte tyto agendy

Služba, kterou Vaši
zaměstnanci jistě
ocení
Jak to celé funguje?
Česká pošta umístí pracoviště se službou Mobilní
Czech POINT dle Vašeho požadavku, v místě organizace. Pracoviště bude označeno logy Czech POINT a ČP.
K dispozici Vám bude proškolený pracovník, který
každému rychle a jednoduše pomůže s vyřízením
požadované agendy.
Vaše organizace tak může ve spolupráci s Českou
poštou zajistit pro své zaměstnance, ale i zákazníky,
služby Czech POINT přímo v místě pracoviště. Česká
pošta se Vám přizpůsobí i s časovými požadavky
na zajištění služby (možnost zajištění služby ve
vybraných dnech a hodinách).

Rozsah služby
•
•

Jednorázové poskytnutí služby nebo dlouhodobá
a pravidelná spolupráce
Nabízíme 2 balíčky služeb:
– Light verze – pouze bezplatné agendy Czech
POINT
– Full verze – kompletní rozsah agendy Czech
POINT (bezplatné i zpoplatněné), vidimace
a legalizace (ověřování listin a podpisů),
certifikační autorita PostSignum, výpis
z centrální evidence exekucí

•

Vydáme Vám ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

•

Zajistíme autorizovanou konverzi
dokumentů

•

Poskytneme Vám služby spojené
s datovými schránkami a výpisy
ze základních registrů

•

Ověříme podpisy či listiny

•

•

Poskytneme služby certifikační
autority PostSignum

•

Komplexní zajištění služeb v rámci agendy Mobilní
Czech POINT
Dlouholeté zkušenosti a praxe

•

Silný a důvěryhodný dodavatel služby

Výhody spolupráce s ČP
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?

Příklady z praxe

?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli „ANO“
Mobilní Czech POINT je pro Vás řešením.

Výčet nabízených činností
Bezplatné agendy Czech POINT
Žádosti a oznámení týkající se datových schránek
-

Žádost o zřízení datové schránky

-

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

-

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
y)

-

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

-

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

-

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

-

Oznámení o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

-

Oznámení o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Výpisy ze základních registrů
-

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

-

Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob

-

Žádost o poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Zpoplatněné agendy Czech POINT
Výpisy z Informačního systému veřejné správy
-

Výpis z katastru nemovitostí

-

Snímek z katastrální mapy

-

Výpis z rejstříku trestů - fyzické osoby

-

Výpis z rejstříku trestů - právnické osoby

-

Výpis z bodového hodnocení řidičů

-

Výpis z veřejných rejstříků

-

Výpis z živnostenského rejstříku

Další agendy
-

Autorizovaná konverze dokumentů

-

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů do datové
schránky a vydání nových (První žádost o zneplatnění
přístupových údajů k datové schránce je zdarma.
Každá další žádost je již zpoplatněna.)

-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

-

Výpis z insolvenčního rejstříku

-

Výpisy ze základních registrů

-

Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

-

Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

-

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Ověřování listin a podpisů
Vidimace (ověřování listin)
Legalizace (ověřování podpisů)
ů)

www.ceskaposta.cz

Certifikační autorita PostSignum
Kvalifikované a komerční certifikáty

Výpis z centrální evidence exekucí

Přínosy služby pro Vás
-

Moderní služba, kterou ocení Vaši zaměstnanci, ale i zákazníci
Zvýšení komfortu a dostupnosti služby, vše je na jednom místě
Jednoduchý a rychlý přístup ke službám Czech POINT
Úspora času a energie, odpadá běhání po úřadech či k notářům
Nastavení služby dle Vašich požadavků a potřeb
Příznivá otevírací doba, kterou si sami zvolíte

Znáte další služby České pošty?
-

Digitalizace a správa dokumentů - komplexní řešení zaměřené na zpracování dokumentů
a jejich následně využití
Outsourcing podatelny - služba zaměřená na velkoobjemové zpracování došlé a vypravené
pošty, spojené s převzetím a správou podatelny klienta

Více informací najdete na www.ceskaposta.cz

Malý tip závěrem
www.facebook.com/
Ceskaposta

Pořízením Zákaznické karty České pošty
získají Vaši zákazníci okamžitou slevu
na službu Zprostředkování objednávky
a navíc objednávku na poště vyřídí rychleji.
Více na www.zakaznicka–karta.cz.
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chyby tisku vyhrazeny

