Elektronická podatelna
1. Elektronická adresa elektronické podatelny: obec@vysnilhoty.cz
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Vyšní
Lhoty.
2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obec Vyšní Lhoty
Obecní úřad
Vyšní Lhoty č. 244
739 51 Dobrá
3. Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy
zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
Vzor datové zprávy:
Vaše elektronické podání bylo přijato dne ........., v .......hod., .......minut a bylo
zaevidováno pod evidenčním číslem ...........
Elektronická podatelna Obce Vyšní Lhoty
Součástí zprávy o potvrzení je elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Vyšní
Lhoty.
4. Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: htm, html, pdf, doc, jpg, rtf, xls.
V případě pochybnosti vzneste dotaz na naši e-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 a flash disku.
5. Postup v případě zjištění chybného formátu zprávy, infikací virem u přijaté datové
zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný formát nebo infikace virem, není zpracována.
Pokud z podání datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu
zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
6. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
obec@vysnilhoty.cz, případně na poštovní adresu Obce Vyšní Lhoty.
7. Seznam zaměstnanců Obce Vyšní Lhoty určených pro zajištění provozu elektronické
podatelny:
Jarmila Šebestová

8. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci Vyšní Lhoty učinit
právní úkony v elektronické podobě.
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
9. Datové schránky obce Vyšní Lhoty: 924bk7r
Zveřejnění údajů k přijímání zpráv datovou schránkou:
- pravidla doručování se řídí vyhláškou č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobnosti užívání a
provozování ISDS
- datová schránka je určena k doručování dokumentů v elektronické podobě s připojením
elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu opravňujícího
k podpisu
- datová schránka Obecního úřadu Vyšní Lhoty se vyhledá v Informačním systému
datových schránek (ISDS) zadáním typu schránky „Orgán veřejné moci“
- technické parametry:
maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 10 MB
přípustný formát datové schránky: formát *.pdf, formát*.pdf/A
přílohy: jedna či více, libovolný formát s výjimkou spustitelných souborů, např. exe a
komprimovaných souborů typu zip, arc Arj, cab, rar, tar, sfx, Iha, Izh, hpx, btoa, bz2, cpt,
tgz, bin, sit, sitx, taz, ync.
- provozovatel má právo nepřijmout datovou zprávu obsahující škodlivý kód a v případě,
že dokument je vyhotoven v jiném než povoleném formátu.

