Smlouva o ubytování → potvrzení o zajištění ubytování
Konverze z elektronické do listinné podoby
Při autorizované konverzi dochází k převedení elektronického dokumentu staženého z webového
rozhraní ISKAM do listinné podoby pro účely potvrzení o ubytování pro OAMP MVČR. Takto převedený
dokument má stejné právní účinky jako původní dokument.
Převedení dokumentu je možné provést na jakékoliv pobočce České pošty s. p. s kontaktním místem
Czech POINT.
Pro konverzi listiny z elektronické do listinné podoby je možné přinést elektronický dokument (na
kontaktní místo Czech POINT) ve formátu PDF na:
-

CD/DVD
USB disku
Nahrát soubor ve formátu PDF do elektronické Úschovny Czech POINT (v tomto případě je
s sebou nutné na kontaktní místo přinést potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny).

Úschovna Czech Point
Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do
Úschovny prostřednictvím tohoto portálu. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT
konvertován do listinné formy.
Postup:
1. Pro konverzi je možné použít dokument ve formátu PDF, verze min. 1.3.
2. Po uložení dokumentu do Úschovny vám systém vygeneruje potvrzení s identifikátorem ve
formě 2D čárového kódu, který je potřeba pro konverzi na kontaktním místě Czech POINT.
3. Dokumenty uložené do Úschovny v rámci konverze z elektronické do listinné podoby, jsou
uloženy po dobu 30 dnů, poté jsou smazány. Uložené soubory lze stahovat opakovaně, takže
lze provádět opakovanou konverzi dokumentů.
4. Do Úschovny se doporučuje ukládat soubory o velikosti maximálně 20 MB.
Volba „Konvertovat“ je nabízena pouze u příloh typu PDF a její volbou se aktivuje odeslání do
elektronické Úschovny. Po volbě „Odeslat ke konverzi“ jsou data přenesena do Úschovny a zobrazí se
potvrzení o vložení dokumentu, které je nutné vytisknout a na kontaktním místě Czech POINT předat.
Na webových stránkách je k dispozici bezplatná služba „Ověření dokumentu před konverzí“, která
vyhodnotí, zda je možné konverzi provést. Získáte tak možnost předejít situaci, že při návštěvě
kontaktního místa zjistíte, že dokument nelze z elektronické podoby převést.
Pokud je dokument vhodný pro převod, zobrazí se vám informace o platném elektronickém podpisu,
kterým je dokument opatřen a zároveň nabídka odeslání dokumentu do Úschovny. V případě, že
dokument podmínky konverze nesplní, ihned získáte informaci o tom, z jakého důvodu tomu tak je.
Služba Czech POINT je poskytována na úřadech městských částí a na většině poboček České pošty s. p.
Mapa kontaktních míst je zde.
Cena za autorizovanou konverzi dokumentů je za každou (i započatou) stránku listiny 30 Kč.
Podrobný návod pro konverzi dokumentů je dostupný na webových stránkách České pošty s. p. zde.

