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RAP	z	pohledu	občana	

Po verifikaci na úřadě a úspěšném přihlášení se občanovi otevře úvodní obrazovka, která je 
rozcestníkem pro další informace k jeho poplatkům. Občan může volit přehled svých 
poplatků, seznam svých žádostí o změnu, nastavení svého účtu a info o aplikaci. Pokud mu 
přišla avizace na email, přibyde pátá možnost Avizace, kde je zobrazen přehled všech avizací, 
které mu došli na zadanou emailovou adresu. 
 

 
Úvodní okno aplikace RAP 

 
 
 
Pravděpodobně nejpoužívanější bude první volba Poplatky, pohledávky. Na následujícím 
okně se zobrazí sumarizační pohled přes všechny pohledávky, ve kterých občan figuruje. Pro 
podrobnější vypsání předpisů a plateb je nutné kliknout na tlačítko podrobnosti. 
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Pohled – Poplatky, pohledávky 
 
Jestliže občan zvolí podrobnosti, dostane se mu pohled na seznam předpisů a plateb. Zároveň 
tak má přehled o zaplacených a nezaplacených předpisech. Pokud má zájem zjistit podklady 
k platbě, volí kartu Podklady k platbě, případně volí QR platbu. Pokud má nějaký požadavek 
na změnu, v pohledávce volí kartu žádosti a odesílá svůj požadavek. 
 

 
Pohled – Poplatky, pohledávky podrobně 

 
 
 
Další položkou v hlavním menu je Žádosti na změnu pohledávek. Zde je veškerý přehled o 
podaných žádostech na změnu pohledávek. 
 

 
Pohled – Žádosti na změnu pohledávek 

 
Pokud občan potřebuje změnit své přihlašovací heslo, volí třetí položku – Nastavení. Na 
tomto okně je možné doplnit kontakt na občana (email, telefon). Dále je zde dostupné 
změnění přihlašovacího hesla. 
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Pohled – Nastavení 
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Popis	ikonek	a	nastavení	prohlížeče	
 

 - tisk vybraného pohledu 
 

 - vrácení o krok zpět 
 

 - vrácení na úvodní stránku účtu občana 
 

 - informace o verzi programu 
 

 - odhlášení z účtu 
 
Pro správné fungování webové aplikace RAP je třeba ověřit nastavení prohlížeče. Ověření 
provedete pře menu Nastavení – Kontrola nastavení prohlížeče. Postup jak na to je zobrazen i 
na hlavní obrazovce účtu. 
 

 


