Obecní ú ad eské He manice

Nahlížení do registru
Registr je ve ejný a každý má právo na základ písemné žádosti bezplatn nahlížet do registru
a po izovat si z n j opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, p íjmení, datum
narození, trvalý pobyt a adresu pro doru ování, a dále údaj o tom, zda bude do registru
nahlížet osobn nebo v elektronické podob . Výpisy a opisy eviden ní orgán neov uje a tyto
listiny nemají charakter ve ejných listin (odst. 2 § 13 zákona . 156/2006 Sb., o st etu zájm ,
ve zn ní pozd jších p edpis , dále jen zákon o st etu zájm , dále jen zákon st etu zájm ).
Fotokopie dokument vedených v registru nelze poskytnout.
Po ov ení písemné žádosti pro umožn ní p ístupu k registru v elektronické podob ud lí
eviden ní orgán uživatelské jméno a p ístupové heslo do registru ( odst. 4 § 13 zákona o st etu
zájm ), a to prost ednictvím registra ního místa v budov Obecního ú adu eské He manice.
Doporu ený postup k vydání uživatelského jména a p ístupového hesla:
1. Žadatel se seznámí s podmínkami pro vydání uživatelského jména a p ístupového
hesla (viz Informace o registru a Nahlížení do registru).
2. Osobn se dostaví do registra ního místa Obecní ú ad eské He manice. Sch zku lze
sjednat p edem telefonicky (465 549 516) nebo e-mailem (ou@ceskehermanice.cz).
3. P edložit ob anský pr kaz, na jehož základ bude žadateli ov ena písemná Žádost o
ud lení uživatelského jména a p ístupového hesla, kterou žadatel podepíše, ímž
potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude toto heslo p id leno k nahlížení do
registru v elektronické podob .
4. Uživatelské jméno a p ístupové heslo oprav uje žadatele nahlížet do registru pouze
jednou
a
po
dobu,
na
kterou
bylo
vystaveno
na
adrese:
http://www.ceskehermanice.cz/ero/ero/.
Pou ení
Neoprávn n sd lit t etí osob uživatelské jméno a p ístupové heslo k nahlížení do registru
v elektronické podob je zakázáno (odst. 4 § 13 zákona o st etu zájm ). Takovým jednáním
by se fyzická osoba dopustila p estupku dle odst. 2, písm. c) § 23, za který by bylo možné
ud lit pokutu do výše 50.000,- K (§ 24).
P estupkem je rovn ž používání nebo další zpracovávání údaj vedených v registru k jinému
ú elu než ke zjišt ní p ípadného st etu zájm p i výkonu funkce ve ejného funkcioná e
(odst. 2, písm. a) § 23 zákona o st etu zájm ).
Ov ení žádosti
Ov ení údaj písemné žádosti o nahlížení do registru je provád no p edložením ob anského
pr kazu žadatele. Je-li žádost podána elektronicky, musí být opat ena zaru eným
elektronickým podpisem.

Obecní ú ad eské He manice
O každém nahlédnutí do registru se vede záznam do Protokolu s uvedením data, asu a
p edm tu dotazu, p ípadn požadovaného dokumentu. Evidence je vedena též v elektronické
podob .
Podmínky ud lení uživatelského jména a p ístupového hesla
Uživatelské jméno a p ístupové heslo k nahlížení do registru se vydává na základ podání
písemné žádosti dle odst. 3 § 13 a p íslušných ustanovení odst. 4 § 13 zákona o st etu zájm .
Eviden ní orgán si vyhrazuje právo zrušit i zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má
d vodné podez ení, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo
sd leno t etí osob .
Podáním Žádosti o ud lení uživatelského jména a p ístupového hesla žadatel souhlasí se
zpracováváním osobních údaj a to na dobu nejmén p t let po ukon ení platnosti p id leného
jména – Ochrana osobních údaj .
Technické podmínky nahlížení do registru
Dokumenty v registru jsou uve ej ovány v podob PDF a k jejich prohlížení je nutný
prohlíže (nap . Adobe Acrobat Reader), který lze zdarma získat nap . na stránkách AMOS
Software.

