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Zákon 159/2006 Sb. O střetu zájmů

Možnost i povinnost využití informačních Možnost i povinnost využití informačních 
technologií při dodržování zákonem technologií při dodržování zákonem 

ý h i íý h i ístanovených povinnostístanovených povinností



Registr oznámeníRegistr oznámení 
•• Registrem oznámení je soubor dokladů podávaných veřejnými Registrem oznámení je soubor dokladů podávaných veřejnými 
funkcionáři dlefunkcionáři dle §§ 1212funkcionáři dle funkcionáři dle §§ 1212

•• Každý má právo do registru nahlížet a pokud žadatel chce nahlížet Každý má právo do registru nahlížet a pokud žadatel chce nahlížet 
do registru v elektronické podobě udělí mu evidenční orgán do registru v elektronické podobě udělí mu evidenční orgán g p gg p g
uživatelské jméno a přístupové heslouživatelské jméno a přístupové heslo

•• Registr oznámení vedou evidenční orgány (ministerstva, ředitel Registr oznámení vedou evidenční orgány (ministerstva, ředitel g g y (g g y (
KÚ, tajemník úřadu,...)KÚ, tajemník úřadu,...)

•• Úkony související s vedením registru ...Úkony související s vedením registru ...



Systémpro podporu zákona y p p p
159/2006 Sb. 
O střetu zájmůO střetu zájmů

•• CLIX2006 CLIX2006 

•• internetový portál  www.registroznameni.czinternetový portál  www.registroznameni.cz



Technické požadavkyTechnické požadavky

Microsoft Office SharePoint Server 2007

nebonebo

Microsoft Windows SharePointServices 3.0



Schéma řešeníSchéma řešení
Úřad Správce registru

- Udržuje registrj g
- Další úkony spojené s    
vedením registru

Data



Přístup pro nahlíženíPřístup pro nahlížení 

Úřady
Nahlížitel

Na základě přiděleného jména a 
hesla nahlíží do registru

DataData
www.registroznameni.cz



Výhody řešeníVýhody řešení
•• Citlivá data jsou uložena v místě úřaduCitlivá data jsou uložena v místě úřadu

•• Je možno využít vlastností Office SharePointServeru Je možno využít vlastností Office SharePointServeru 

•• Jednoduché ovládání Jednoduché ovládání 

•• Nezávislost na platformě webu úřaduNezávislost na platformě webu úřadu



CLIX2006CLIX2006



Příjem oznámení emailemPříjem oznámení emailem



Prohlížení registruProhlížení registru



Prohlížení registruProhlížení registru



Editace registruEditace registru



FunkcionářiFunkcionáři



Žadatelé o nahlédnutíŽadatelé o nahlédnutí



Audit nahlíženíAudit nahlížení



Portál CLIX2006
www.registroznameni.cz



Portál CLIX2006



Portál CLIX2006



Portál CLIX2006



Portál CLIX2006



Portál CLIX2006



Portál CLIX2006



Cenyy

Cena aplikaceCena aplikaceCena aplikaceCena aplikace
Odstupňována podle velikosti subjektu Odstupňována podle velikosti subjektu 

(9 000 Kč až 80 000 Kč)(9 000 Kč až 80 000 Kč)(9 000 Kč až 80 000 Kč)(9 000 Kč až 80 000 Kč)



Děkuji za pozornost j p

Ing. Boris Blažej
BMI SYSTEM CZECH, a.s.

Email : blazej@bmisystem.cz

www.bmisystem.cz


