
ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ 
dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Evidenční orgán: odbor personální ČTÚ  
 
Žádám o nahlédnutí do:  

 registru oznámení v elektronické podobě. 
 
V souladu s § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám ČTÚ (dále jen „evidenční orgán“) o možnost nahlížet prostřednictvím 
veřejné datové sítě na základě evidenčním orgánem uděleného uživatelského jména a 
přístupového hesla do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o 
příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři tomuto evidenčnímu orgánu 
podle § 12 odst. 4 zákona. 
 
 
Jméno a příjmení žadatele:  ………………………………………………………………… 
Datum narození žadatele:   ………………………………………………………………… 
Adresa trvalého pobytu žadatele: …………..………………..…………………………………… 
Adresa pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu): ……..………..…..……….….....… 
__________________________________________________________________________ 
Jsem si vědom(a), že přestupku se dopustí osoba, která:  
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění 

případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7, 
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z 

údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily 
skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních 
evidovaných v registru, 

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do 
registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4. 

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.  
 
Jsem seznámen/a s tím, že podle § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů je zakázáno sdělit 
třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické 
podobě.  
Jsem seznámen/a s tím, že podle § 13 odst. 9 zákona o střetu zájmů mohou být veškeré 
údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného 
střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů 
v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů. 
 
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo 
pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, 
zejména pokud bylo sděleno třetí osobě. 
Platnost přístupového jména a hesla je pět let od data jeho vydání evidenčním 
orgánem. 
 
Datum:  
 
Podpis žadatele: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Evidenční orgán udělil žadateli uživatelské jméno: 
 
                                                    přístupové heslo: 
 
 


