
1 

 

Příloha č. 1 Znak a logo města Šumperk 

 

 

 

 

 

 

 

Znak je jedním z výrazů tradice a dějin města. Používat ho může pouze město Šumperk 

a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou 

používat znak města jen s jeho souhlasem.  

Logo města tvoří základní prvek vizuálního stylu města Šumperka. Každý subjekt (fyzická 

osoba, právnická osoba, městem zřízené nebo založené organizace) musí požádat Radu města 

Šumperka o udělení souhlasu s užíváním loga města Šumperka. 

Zdroj: MĚSTO ŠUMPERK. Symboly města. Dostupné z: http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/symboly-

mesta.html 
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Příloha č. 2 Nabídka služeb systému Czech POINT na Městském úřadu Šumperk 

Czech POINT 

 Výpisy 

◦ Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče 

◦ Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku 

◦ Formulář katastru nemovitostí 

◦ Formulář obchodního rejstříků 

◦ Rejstřík trestů 

◦ Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

◦ Formulář živnostenského rejstříku 

 Agendy ISDS 

◦ Formulář žádosti o zřízení datové schránky 

◦ Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky 

PO/PFO/FO 

◦ Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky 

PO/PFO/FO 

◦ Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo 

vedoucím orgánům veřejné moci 

◦ Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 

◦ Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky 

◦ Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení) 

◦ Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena 

na žádost 

◦ Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena 

na žádost 

◦ Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci orgánu veřejné moci 

◦ Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci orgánu veřejné moci 

◦ Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů od datové schránky 

 Konverze dokumentů 

◦ Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu 

◦ Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 

 Ostatní podání 

◦ Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
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◦ Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu 

◦ Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu 

Czech POINT@office 

 Rejstřík trestů 

◦ Formulář Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. 

 Konverze dokumentů 

◦ Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu 

◦ Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 

◦ Ověření provedení autorizované konverze 

 Obchodní rejstřík 

◦ Formulář obchodního rejstříku 

Agendy matriky 

 Narození 

 Manželství 

 Úmrtí 

 Ostatní 

Agendy ohlašovny 

 Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence 

obyvatel 

 Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel 

Dotazníky 

Archiv podání 

Zdroj: Interní údaje Městské úřadu Šumperk, vlastní zpracování. 

 

 


