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Věc:

žádost o informace, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o s.vobodném
přístupu k informacím, a to ohledně informací k provozu elektronické
podatelny vašeho úřadu

Yážení,
oslovuji vás, jakoáo subjekt, ktený je povinen provozovat tzv. elektronickou podatelnu, a to dle
vyhlášky č. 25912012 o podrob;rostech výkonu spisové služby, a to konkrétně dle §2, resp, dle
vymezení § 3 odst. I) zák. č.49912004. V souladu stouto povinností azákona č. i06/1999 Sb.,
vás žádám o sdělení nížeformulovaných dotazů:

. 1.

Zda váš úřad provozuje adresu elektronické podatelny (e-mail) na vlastním poštovním

2.

Zda je poštovníserver (myšlen technický prostředek pod MX záznamem k příslušné
adrese elektronické podatelny) provozován lokálně v místě vašeho úřadu, či je umístěn

serveru, resp, technickém zaYízení, či je tento technický prostředek provozu odebíránjako
služba od j iného subjektu, popřípadě jakého.

externě a služba podatelny se k této ,,schránce" připojuje přes třetí straný.

3.

Zda jepoštovníserver (MX prostředek elektronické podatelny.; zajištěn proti v,ýpadkům,
které lze očekávat, jako např. v.ýpadek elektrické energie, lrypadek internetového
připojení, chyba hardware, chyba software, atp., a to konkrétně jakými postupy a
prostředky a zda informujete veřejnost o takto zjištěných neočekávaných qipadcích
provozu elektronické podatelny zpětně, např, na vašich internetových stránkách úřadu.

4.

Zda jsou aplikovány na adresu elektronické podatelny (e-mail) nějaké omezující

5.

Dle § 3, odst. 1), vyhl. 25912012), se dokument v digitální podobě považuje za dodaný
veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně. V této souvislosti žádám o vaše

podmínky pro doručení, jako např, tzv. ,,spam filtr, black list", atp., a to jakým zpŮsobem,
popřípadě zda veřejnost informujete o těchto omezeních, např. na vašich int. stránkách.

zodpovězení dotazu, zda|ze dovodit, že doručením na vaši elektronickou adresu (e-mail)

je

dokument dostupný vaši podatelně a tím považován za dodaný. Popřípadě jakým
procesem dokument musí projít, aby dle vašeho workílow (intemích postupů) byl
dokument považován zadodaný, resp. dostupný podatelně.

6.

je veřejnoprávní původce schopen z příjatédatové zprávy zjistit
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Pokud

dotazů:

7/a
á/l,

a.

Zda systém potvrzení o doručení vašíelektronické podatelny je provozován

b.

Zda je vaše elektronická podatelna dostupná neustále (non-stop), či pouze v době

automaticky, či manuálně lidskou obsluhou.

provozu klasické podatelny, tedy v pracovní dny, či jinak stanovenou dobu
jakým způsobem informujete veřejnost o době provozu elektronické podatelny.

a

c.

Jakáje doba (nejdelší možná doba), kdy provede váš úřad potvrzení přijaté datové
zprávy odesílateli a od jakého okamžiku. Prosím o lysvětlení této doby, resp. na
jakých okolnostech je závislá.

d,

Pokud provádí váš úřad potvrzení o přrjetí datové zprávy s časovým odstupem
(dle ýše uvedeného bodu c.), pakjaký je vámi,uvedený datum a čas přijetí datové
zprávy.Tazate|í sejedná o to, zdalije uvedený čas podání ovlivněn dobou vašeho
zpracováni, nebo je uveden datum a čas dostupnosti podatelně (doručení).

e.

Zda váš úřad stanovil dalšínáležitosti ve spisovém řádu, které jsou odesílateli
odeslány mimo data a času doručení,a charakteristiku zprávy umožňujícíjejí
identifikaci

.

f.

a

jakým způsobem o tomto informujete veřejnost.

Datum a čas potvrzení přijetí podání, se obvykle nerovná datu a času podání
konkrétnípísemnosti v dané věci. Prosím o zodpovězení dotazu, sjakým Časem
(nejdelšímčasem) má podávající počítatod přijetí podání do vašíelektronické
podatelny, do doby tzv. podání písemnosti (pokud splňuje veškeré náležitosti) a
případně se podávající tedy můžeinformovat na vašem úřadu o zpracoválú
dokumentu, přiřazení číslajednacího, atp. Je tato doba stejně dlouhá, jako
v případě podání datové zprávy, resp. přijetí dokumentu na ,,klasické" podatelně?

1.

Jakou elektronickou podatelnu váš úřad využíuá a odjakého lryrobce.

8.

Zdaváš úřad zajišťuje tzv. update systému elektronické podatelny, popř. jak je zajiŠtěno,
aby byla podatelna v souladu s aktuálními právními rámci, popř. implementovány změnY.

9.

Zda je obsluha elektronické podatelny řádně vyškolena, kontinuálně školena a případně
kým.

je možnézodpovědět dotaz, kolik podání bylo realizováno přes elektronickou
podaielnu za dobujejího provozu (popřípadě co nejdelší časový interval), nebo alesPoň za
rok 2013.

l0. Zda

Děkuji za exaktní zodpovězení mých dotazú.
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Naše čj.: Z5712014

V Polšti 24.ří.ina2014

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost o informace dle zákona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve zněnípozdějšíchpředpisů, ze dne 12.10.2014,Yám sdělujeme následující.
S ohledem na Vaše profesní zaméření předpokládám, že je Vám známa obecná problematika
elektronických podatelen, Přestože by tedy bylo možno z Yámi formulovaných dotazů dovodit, že
elektronickou podatelnu považujete za zvláštnídruh podatelny běžné(např. dotaz na provozní dobu el.
podatelny), vycházím z předpokladu, že je Vám známo, že dle právní úpravy se doslovně jedná o
elektronickou adresu podatelnv, a není tedy nutné r,rysvětlovat principy elektronické komunikace. Směřujeli tedy Váš dotaz na elektronickou podatelnu (zejm. pod bodem 6,7 Yašížádosti), zodpovídáme informace
týkajícíse elektronické adresy podatelny.
Při zachování pořadí vznesených dotazů konkrétně sdělujeme, že:

l)

Obecní úřad provozuje elektronickou adresu podatelny ou@polste.cz, tento technický prostředek je

2)

Služba podatelny se k této,,schránce" připojuje přes třetí strany.

3)

Poštovníserverje zajištěn pouze proti qýpadku elektrické energie.

odebírán jako služba od j iného subjektu.

4)

Jak předpokládá vyhláška é.25912012 Sb,, o podrobnostech qýkonu spisové služby, mohou datové
zprávy přijímané na elektronickou adresu podatelny obsahovat tzv. škodlivý kód, tedy chybný datoqý formát
nebo počítačovýprogram, ktery je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích
zpracovávaných veřejnoprávním původcem. Zjišténí,zda doručená datová zpráva takov} škodlivý kód
obsahuje či nikoliv, je povinností podatelny dle ust. § 6 odst. 1 citované vyhlášky.

Dle vyhlášky č.259l20l2 Sb,, o podrobnostech výkonu spisové služby, lze za omezující podmínky
pro doručenídatových zpráv na adresu elektronické podatelny rovněž považovat přijímané formáty datových
zpráv. V souladu s ust. § 2 odst 3 písm, f) citované vyhlášky jsou §4o omezujícípodmínky zveřejněny na
interrretových stránkách obce.
Způsob nakládání s datovými'zprávami, u kteqých byl zjištěn vYskyt chybného datového forrnátu
nebo poěítačovéhoprogramu, ktery je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na
irrformacích zpracovávaných veřejnoprávr-rím původcem (dále jen ,,škodliqý kód"), je zveřejněn na
internetových stránkách obce. Jiným způsobem veřejnost informována není.

5) Dostupnost dokumentu v digitální podobě podatelně, a tedy dodání dokumentu veřejnoprávnímu
původci, zodpovídá přímo ust. § 3 odst. 1 vyhl. č.25912012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, na

nějŽ ve svém dotazu odkazujete, dle kterého dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je
ve formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit
uŽivatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlirný kód a v případě, že je k dodání užito přenosného

technického nosiče dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě.

6) Jak vyplývá z povahy věci, elektronická adresa podatelny je dostupná neustále (non stop). Ovládání
elektronické podatelny, tedy vyřízení přijatých datových zpráv je samozřejmě vyřizováno manuálně
zaměstnanci obce, tedy včetně potvrzení o doručenídatové zprálry.
Doba pro odeslání potvrzení o doručenídle ust. § 6 odst. 3 vyhl. č. 25912012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby, není stanovena. V praxi tato doba závisí na vedlejších faktorech (např. pracovní
vytíŽenÍ), našísnahou však je za předpokladu splnění podmínek stanovených citovanou vyhláškou odeslat
toto potvrzení o doručenídatové zprály nejpozději následující pracovní den pojejím doručení.

Datum a ěas přijetí datové zprálry samozřejmě nezávisí na zpracování takové zprávy příslušným
pracovníkem, ale je dán právními předpisy. Dle ust. § 37 odst. 6 zákonač.50012004 Sb., správního řádu, ve
znénípozdéjšíchpředpisů, je podání učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. S odkazem na ust. §3 odst. 4
vyhl. č. 25912012 Sb., o podrobnostech ýkonu spisové služby, se v případě dokumentu v digitální podobě
zaznamenává Čas doručenídokumentu s přesností na sekundy. Přestože lze namítat nevhodné použití
terminologie zákonodárcem, okamžik doruěení zprávy je jednoznačně dán.
Spisový řád je třeba chápat jako vnitřní pokyn ve smyslu zákona o informacích č. 106/1999 Sb.,
když tento upravuje postupy, které se projeví výhradně uvnitř úřadu. Tyto postupy nikterak nedopadají do
práv a právem chráněných zájmi osob stojícíchmimo úřad. Spisoý řád neobsahuje v tomto směru žádné
náleŽitosti, ježby obec byla povinna veřejnosti sdělovat, o obsahu tohoto vnitřního pokynu tedy veřejnost
informována není.

Poslední odstavec tolroto bodu Vašeho dotazu opět souvisí se zpracováním přijaté datové zprávy.
Zde tedy odkáži na shora uvedené ohledně odeslání potvrzení o doručenídle ust. § 6 odst. 3 vyhl. č.
25912012 Sb., o podrobnosteclr výkonu spisové služby. Pro úplnost doplňuji, že přljatá podání jsou
zpr acov áv ána a vyřizov ána v zákonem stanovených lhůtách.

1)

Elektronickou adresou podatelny je: ou@polste.cz
Zmíněná informace je zveřejněna na internetových stránkách obce,

8)

Ano, tzv. update systému elektronické podatelny je našíobcí zajišťován.

9)

Obsluha elektronické podatelny je proškolována dle potřeby, proškolování neprobíhá v pravidelných

intervalech.
i

0)

Ano, tento typ dotazu je možnézodpovědět.
Děkujeme za Vaši žádost a věříme, že předkládaná odpověd'Vás plně uspokojí.

S pozdravem

OBEC POLŠTĚ
377 01 ). Hradec
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dosavadní starosta obce

