
E-podatelna 
 
 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických 
nosičích: 

Obecní úřad Petřvald 
 Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald 
 

Provozní doba Obecního úřadu Petřvald 

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 

Úterý 8:00 - 12:00 nejsou úřední hodiny 

Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 

Čtvrtek 8:00 - 11:30 nejsou úřední hodiny 

Pátek nejsou úřední hodiny 

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: 

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli zasláním datové zprávy, pokud je z přijaté 
datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení 
doručení je:  

• uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu 
• datum a čas kdy byla datová zpráva doručena 
• identifikátor datové zprávy. 

Vzor datové zprávy: 

Potvrzení doručení datové zprávy  
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Petřvald 
obec@petrvaldobec.cz  DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. 
 

Identifikátor dokumentu: 
S pozdravem 
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance 
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu 

Technické parametry přijímaných datových zpráv: 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: htm, html, pdf, doc, jpg, xls, případně dalších 
běžně používaných formátech datových zpráv, v nezašifrované podobě. V případě 



pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát 
akceptovatelný. 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové 
zprávy: 

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě 
pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je nosič 
akceptovatelný.  

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy: 

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny: 

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu 
obec@petrvaldobec.cz, na poštovní adresu obecního úřadu, případně volejte na telefonní 
číslo: 556754437 – podatelna.  
 
Seznam  kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců určených pro zajištění 
provozu elektronické podatelny: 
 
Sériové číslo          Jméno zaměstnance             Zařazení             Platnost od       Platnost do 
certifikátu 
1792856                 Miluše Malíková                 referent               28.4.2015         17.5.2016 
 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné 
moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, 
zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu 
podle § 3 odst. 1 písm. i) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí 
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 
zákonů. 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním  
  znění 
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění 
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  
  v aktuálním znění 
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v aktuálním znění. 

 

Podání lze činit ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (v 
elektronické podobě) opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávou se 
rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci 
a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat 



elektronickou formou. Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, 
které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako 
metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 
Zaručenost elektronického podpisu vyplývá z jeho vytvoření a připojení k datové zprávě 
pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou. 
Elektronický podpis je k datové zprávě připojen takovým způsobem, že je možno zjistit 
jakoukoliv následnou změnu dat. Výše uvedené náležitosti elektronického podpisu 
zaručuje certifikát, vydaný k tomu oprávněnou osobou. 

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány 
zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci 
mezi pracovníky obce a občany. 

 

 
ELEKTRONICKÁ Ú ŘEDNÍ DESKA 

JE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE PET ŘVALD 

 

www.petrvaldobec.cz 
 

 
 

 

 


