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PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO FILR 

 
• Systém funguje na principu sdílení položek a 

složek. 

• Při sdílení složky se uživatel musí zaregistrovat 

na serveru. Uživatel obdrží odkaz 

prostřednictvím e-mailového upozornění na 

sdílenou složku nebo soubor. 

• Při sdílení položek a souborů není vždy nutná 

registrace. 



 



FILR - REGISTRACE  

• Na přihlašovací stránce systému Filr zadejte 

svoje jméno a příjmení a poté vytvořte heslo. 

• Vaše ID uživatele je Vaše e-mailová adresa, 

na kterou byla odeslána sdílená položka; ID 

nelze změnit.  

• Klikněte na položku Zaregistrovat se. Proběhne 

ověření systémem Filr. Bude Vám doručen e-

mail ohledně přihlášení do apliakce Filr, kde již 

bude předvyplněno Vaše ID uživatele. Po 

vyplnění hesla se budete moci přihlásit do 

systému. 



 





• Po úspěšném přihlášení je uživatel přímo 

přesměrován do složky, kde je zpřístupněn 

požadovaný soubor a je zde možnost si 

soubor stáhnout do svého PC. 



• V současné době jsou ve FILR již založené 

složky, popř. podsložky podle potřeb ČSÚ a 

koncových uživatelů. 

• Při přenosu dat pro externí uživatele je u 

každého soboru individuálně nastavena doba 

ukončení platnosti přístupu (max. 14 dní), aby 

nedocházelo ke zbytečnému zahlcování 

prostoru na serveru. 

• FILR slouží především k předávání objemných 

souborů (limit pro 1 soubor – 2 GB). 



VYUŽITÍ BEZ REGISTRACE 

• Systém FILR slouží i k dočasnému uložení dat 

pro externí uživatele, kteří si data stáhnou na 

svůj lokální PC. 

• To je možné bez registrace a data jsou uložená 

ve FILR pouze na omezenou dobu. 

• V tomto případě přijde uživateli pouze odkaz, 

pod kterým je možné data stáhnout. 



…. 

 

Takto je označen soubor, který je 

ještě „nepřečtený“ 



 



 





14 

Děkuji za pozornost. 
 

  


