Registr oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Informace o registru
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 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"). Oznámení činí veřejní funkcionáři formou čestného prohlášení nejpozději do 30. června
následujícího kalendářního roku. Oznámení se podle § 12 odst. 5 podává na formuláři, jehož strukturu
a formát stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 578/2006 Sb..
Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je v případě Města Příbram, tajemnice
Městského úřadu Příbram.

V případě příspěvkových organizací zřizované územním samosprávným celkem (s výjimkou
právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení) vedení registru zabezpečuje
evidenční orgán, kterým je ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy, v jehož čele není člen
vlády, a v jehož oboru působnosti vykonává funkci veřejný funkcionář.

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. Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě, přidělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo
k registru po vyplnění a ověření žádosti. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu
nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán
neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Písemná žádost musí obsahovat jméno,
příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel
bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Žádost lze podat:
a) osobně u evidenčního orgánu,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Poučení pro žadatele
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.
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 nahlédnutí do registru oznámení (žádosti o udělení uživatelského jména a hesla)
žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Dle § 23 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů se přestupku dopustí fyzická 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 zákona o střetu zájmů.
Dle § 24 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů lze za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše
50 000 Kč.

