Registr oznámení

Pátek, 04 Únor 2011 17:26

Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat
skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce
veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších
příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních
závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení
o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále
jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen
"registr").

Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je v případě obce starosta obce.
Oznámení se podávají pouze na stanoveném formuláři , dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
č. 578/2006 Sb.

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti do něj bezplatně nahlížet a
pořizovat si z něj opisy a výpisy, a to na základě písemné žádosti , která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) datum narození žadatele
c) místo trvalého pobytu žadatele
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Tuto žádost je třeba:
a) vyplněnou odevzdat v kanceláři OÚ Doubravčice, Doubravčice, Obecní 94, 282 01
b) zaslat elektronicky podepsanou dle zákona č. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu) v
platném znění na e-mail: ou@doubravcice.cz
Po obdržení přihlašovacího jména a hesla je možné se k registru přihlásit na adrese (vstup v
přípravě).

Poučení
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v
elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány
pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby,
které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat
mlčenlivost.
Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše
Kč 100.000,- Kč.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace
subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním
osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Formulář:
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení zadost- registr (1).pdf
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