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Přílohy – Plnění povinnosti zveřejnit informace o provozu podatelny a o 

podmínkách přijímání dokumentů  

 

- Příloha A   STATUTÁRNÍ MĚSTA 

- Příloha B  OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

- Příloha C  OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM 

- Příloha D1 OBCE SE ZÁKLADNÍ PŮSOBNOSTÍ A SE STAVEBNÍM  

   ÚŘADEM A/NEBO S MATRIČNÍM ÚŘADEM 

- Příloha D2 OBCE SE ZÁKLADNÍ PŮSOBNOSTÍ 
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Příloha A 

STATUTÁRNÍ MĚSTA 

 

Statutární město Kladno 

Statutární město Mladá Boleslav 
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Obec 
Název  statutární město Kladno Počet obyvatel 66.089 

Kategorie statutární město, obec s rozšířenou působností 

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa https://www.mestokladno.cz/elektronicka-

podatelna/d-1423713/p1=2100040126  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „Elektronická podatelna“ na spodní liště na úvodní stránce  

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO 
Informace uvedena 

v zápatí každé stránky. 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Postup při příjmu a zpracování elektronického podání 

Požadavky na podpis elektronického podání 

Tabulka č. P1 – Statutární město Kladno 

 
  

https://www.mestokladno.cz/elektronicka-podatelna/d-1423713/p1=2100040126
https://www.mestokladno.cz/elektronicka-podatelna/d-1423713/p1=2100040126
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Obec 
Název  statutární město Mladá 

Boleslav 

Počet obyvatel 37.933 

Kategorie statutární město, obec s rozšířenou působností 

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 Adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 Adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
NE 

 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Postup při příjmu a zpracování elektronického podání 

Požadavky na podpis elektronického podání 

Tabulka č. P2 – Statutární město Mladá Boleslav 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny pod 

odkazem „Podrobný kontakt“ na úvodní stránce (http://www.mb-

net.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=9629&id_u=10&p1=1017).  

 

 

 

 

  

http://www.mb-net.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=9629&id_u=10&p1=1017
http://www.mb-net.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=9629&id_u=10&p1=1017
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Příloha B 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

 

Město Příbram 

Město Kutná Hora 

Město Mělník 

Město Beroun 

Město Kralupy nad Vltavou 

Město Říčany 

Město Vlašim 

Město Lysá nad Labem 

Město Dobříš 

Město Mnichovo Hradiště 

Město Český Brod 

Město Votice 
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Obec 
Název  město Příbram Počet obyvatel 32.397 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa  

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://pribram.eu/mestsky-urad/e-

podatelna.html  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „E-podatelna“ na úvodní stránce 

nebo  
Hlavní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
NE 

Informace uvedena na 

jiném místě -  pod 

položkou Odbor 

vnitřních věcí. 

úřední hodiny podatelny 

NE 

Informace uvedena na 

jiném místě -  pod 

položkou Odbor 

vnitřních věcí. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky ANO   

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

 NE   

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P3 – Město Příbram 

 

 

 

  

http://pribram.eu/mestsky-urad/e-podatelna.html
http://pribram.eu/mestsky-urad/e-podatelna.html
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Obec 
Název  město Kutná Hora Počet obyvatel 19.741 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://mu.kutnahora.cz/file/600/download  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Doručení elektronickou podatelnou 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → Samospráva → Základní informace → 

Elektronická podatelna Městského úřadu 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat ANO  

Informace uvedeny 

v záhlaví dokumentu a na 

jiném místě – 

v „Základních 

informacích“. 

úřední hodiny podatelny NE   

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO  

Informace uvedeny 

v záhlaví dokumentu a na 

jiném místě – 

v „Základních 

informacích“. 
identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 
 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Způsob potvrzování přijatých datových zpráv a vzor datové zprávy potvrzující přijetí (v přiloženém 

souboru) 

Tabulka č. P4 – Město Kutná Hora 

Pozn.: Na informace se lze dostat proklikem ze sekce „Základní informace (Zveřejňované informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006)“ – umístěn pod položkou „Příjem žádostí a 

dalších podání“. Identifikátor datové schránky se nachází na jiném místě – v „Základních informacích“. 

 

 

  

http://mu.kutnahora.cz/file/600/download
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Obec 
Název  město Mělník  Počet obyvatel 18.839 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Mělník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.melnik.cz/epodatelna/d-1428 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
ePodatelna 

Cesta k informacím Titulní stránka → Rychlé odkazy → ePodatelna 

nebo 

Titulní stránka → Městský úřad → Potřebuji si zařídit → ePodatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Informace o tom, že elektronická podatelna je určena výhradně pro příjem datových zpráv 

doručovaných Městskému úřadu Mělník, které jsou opatřeny elektronickým podpisem žadatele 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Mělník, kterým byl vydán kvalifikovaný 

certifikát 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městu a městskému úřadu Mělník činit právní 

úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů 

Tabulka č. P5 – Město Mělník 

Pozn.: Informace jsou zpracovány s odkazem na „zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách“ a svou strukturou a obsahem odpovídají ust. § 3 odst. 1) nařízení vlády 

č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Jsou opatřeny 

datem vytvoření a změny 5.2.2014, tedy datem, kdy byly zákon a nařízení vlády již více než 1,5 roku 

zrušeny. 

http://www.melnik.cz/epodatelna/d-1428
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Obec 
Název  město Beroun Počet obyvatel 18.491 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Beroun 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.mesto-beroun.cz/obcan/e-

podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna Městského úřadu Beroun 

Cesta k informacím Odkaz „E-podatelna“ v zápatí úvodní stránky 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO  

Informace uvedena i 

v zápatí každé stránky + 

jako adresa „pro osobní 

a poštovní přijímání 

datových zpráv 

na technických 

nosičích“. 
úřední hodiny podatelny ANO   

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  
Informace uvedena 

v zápatí každé stránky. 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO  

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Informace, že Městský úřad Beroun neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím 

technického zařízení v budově úřadu 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Vzor datové zprávy o potvrzení doručení 

Maximální přípustná velikost přílohy přijímaných datových zpráv 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné v rámci MěÚ činit právní úkony v elektronické 
podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického 

podpisu 

Tabulka č. P6 – Město Beroun 

 
 

http://www.mesto-beroun.cz/obcan/e-podatelna/
http://www.mesto-beroun.cz/obcan/e-podatelna/
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Obec 
Název  město Kralupy nad Vltavou  Počet obyvatel 17.299 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Mělník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) ANO 

 adresa http://www.mestokralupy.cz/mestsky-
urad/uredni-deska/6825 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.mestokralupy.cz/e-podatelna/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 

na elektronické úřední desce: Podatelna MěÚ - provozní údaje; 

na internetových stránkách města: E-podatelna 

Cesta k informacím elektronická úřední deska;  

na internetových stránkách města: odkaz „E-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Telefon, fax 

Informace o přípustných formátech datové zprávy dodávané do datové schránky 

Informace o tom, že obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele 

obratem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Maximální velikost datové zprávy přijímané elektronickou poštou 

Informace, že s veškerými informacemi doručovanými na e-podatelnu je nakládáno v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Tabulka č. P7 – Město Kralupy nad Vltavou 

Pozn.: Shora uvedené údaje jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (datum vyvěšení 2.1.2017 

s tím, že bude sejmuto dne 28.12.2017). Na internetových stránkách města (pod odkazem „E-

podatelna“) jsou uvedeny informace svou strukturou a obsahem odpovídající ust. § 3 odst. 1) nařízení 

vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů; údaje 

z tohoto zdroje nebyly předmětem zkoumání, nejsou uvedeny v této tabulce.   
  

http://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uredni-deska/6825
http://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uredni-deska/6825
http://www.mestokralupy.cz/e-podatelna/
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Obec 
Název  město Říčany Počet obyvatel 14.739 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Praha-východ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://info.ricany.cz/mesto/elektronicka-

adresa-podatelny-elektronicka-podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická adresa podatelny/elektronická podatelna 

Cesta k informacím Říčany → Stará struktura rubrik → Městský úřad v Říčanech → 

Elektronická adresa podatelny/elektronická podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 
 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO 
Informace uvedena 

v zápatí každé stránky. 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedena informace, že 

město datové zprávy na 

technických nosičích 

nepřijímá. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě ANO – 

částečně 

Uvedeny důsledky pouze 

u vadných dokumentů 

doručených v digitální 

podobě. 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Náležitosti elektronického podání 

Tabulka č. P8 – Město Říčany 

Pozn.: Informace jsou uvedeny s odkazem na již zrušenou vyhlášku Ministerstva vnitra č. 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách, a nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

  

http://info.ricany.cz/mesto/elektronicka-adresa-podatelny-elektronicka-podatelna
http://info.ricany.cz/mesto/elektronicka-adresa-podatelny-elektronicka-podatelna
http://info.ricany.cz/
http://info.ricany.cz/mesto/stara-struktura-rubrik
http://info.ricany.cz/mesto/mestsky-urad-v-ricanech-old
http://info.ricany.cz/mesto/elektronicka-adresa-podatelny-elektronicka-podatelna
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Obec 
Název  město Vlašim  Počet obyvatel 11.510 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.mesto-vlasim.cz/e-podatelna/  

nebo 

http://www.mesto-vlasim.cz/mestsky-urad/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 

E-podatelna 

nebo 

Kontakt 

Cesta k informacím Titulní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

nebo 

Titulní stránka → Městský úřad  

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat NE 

Informace uvedena pod 

složkou „Městský úřad“ 

pod názvem „Kontakt“, 

nikoliv pod složkou „E-

podatelna“. 

úřední hodiny podatelny 

NE 

Informace uvedena pod 

složkou „Městský úřad“ 

pod názvem „Kontakt“, 

nikoliv pod složkou „E-

podatelna“. 
elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P90 – Město Vlašim 

Pozn.: Na internetových stránkách města pod složkou „E-podatelna“ je uvedena pouze elektronická 

adresa podatelny a sdělení k povinnosti města „zajistit elektronickou podatelnu“ s odkazem na již 

neplatné právní předpisy (nařízení vlády č. 304/2001 Sb. a vyhlášku Ministerstva informatiky 

č. 496/2004 Sb.). 

Část dalších informací (adresu, úřední hodiny podatelny a identifikátor datové schránky) lze nalézt na 

internetových stránkách města pod složkou „Městský úřad“ pod označením „Kontakt“. 
  

http://www.mesto-vlasim.cz/e-podatelna/
http://www.mesto-vlasim.cz/mestsky-urad/
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Obec 
Název  město Lysá nad Labem Počet obyvatel 9.133 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Nymburk 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa https://mestolysa.cz/cz/mestsky-

urad/podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Podatelna, e-Podatelna 

Cesta k informacím Hlavní stránka → Městský úřad → Podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO  

 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky ANO  
Informace uvedena 

v zápatí každé stránky.  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští 

 ANO 

e-UtilityReport - služba, 

která umožňuje 

hromadné vytvoření 

žádostí o vyjádření 

k existenci inženýrských 

sítí. 

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Maximální velikost zpráv (elektronických podání) přijímaných elektronickou podatelnou 

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv podle zvláštního právního předpisu včetně vzoru 

datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje 

Tabulka č. P10 – Město Lysá nad Labem 

Pozn.: Informace jsou uvedeny s odkazem na již zrušené „nařízení vlády ze dne 25. srpna 2004, kterým 

se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu“ a „vyhlášku č. 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách“. 

 

  

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/podatelna
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/podatelna
http://www.mnhradiste.cz/radnice/mestsky-urad/organizacni-struktura/vzp/su/e-utilityreport/e-utilityreport-2
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Obec 
Název  město Dobříš Počet obyvatel 8.859 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://mestodobris.cz/vismo/dokumenty2.a

sp?id_org=2796&id=2793&n=smernice

%2Dpro%2Delektronickou%2Dpodatelnu
&p1=57449  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Směrnice pro elektronickou podatelnu 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Město Dobříš → Struktura městské úřadu a kontakty → 

98 Informace městského úřadu → Dokumenty → 4 Informace pro občany 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 

Uvedena jako adresa, 

kam je možno zasílat 

dotazy týkající se 

provozu elektronické 

podatelny a jako 

„poštovní adresa pro 

zasílání datových zpráv 

na technických 

nosičích“. 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv 

Vzor datové zprávy potvrzující doručení 

Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Aktuální seznam zaměstnanců podatelny 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Dobříš činit právní úkony v 
elektronické podobě 

Náležitosti úkonů v elektronické podobě 

Tabulka č. P11 – Město Dobříš 

Pozn.: Informace jsou zpracovány ve formě směrnice pro elektronickou podatelnu s tím, že se uvádí, že 

„elektronická podatelna je určena pro podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

http://mestodobris.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2796&id=2793&n=smernice%2Dpro%2Delektronickou%2Dpodatelnu&p1=57449
http://mestodobris.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2796&id=2793&n=smernice%2Dpro%2Delektronickou%2Dpodatelnu&p1=57449
http://mestodobris.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2796&id=2793&n=smernice%2Dpro%2Delektronickou%2Dpodatelnu&p1=57449
http://mestodobris.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2796&id=2793&n=smernice%2Dpro%2Delektronickou%2Dpodatelnu&p1=57449
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řád, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění pozdějších předpisů“ (zákon č. 227/2000 Sb. již není platný).  
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Obec 
Název  město Mnichovo Hradiště Počet obyvatel 8.338 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.mnhradiste.cz/radnice/e-

sluzby/e-podatelna/e-podatelna-2  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Radnice → další E-služby → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO  

Informace uvedena 

v zápatí každé stránky.  

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  
Informace uvedena též 

v zápatí každé stránky.  

identifikátor datové schránky ANO 
Informace uvedena 

v zápatí každé stránky.   

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští 

 ANO 

e-UtilityReport - služba, 

která umožňuje 

hromadné vytvoření 

žádostí o vyjádření 

k existenci inženýrských 

sítí. 

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO  

Uvedena informace, že 

město neumožňuje 

doručování datových 

zpráv prostřednictvím 

technického zařízení 

v budově městského 

úřadu. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
 NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje doručení 

Maximální velikost jedné datové zprávy včetně příloh 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Aktuální seznam zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný systémový certifikát 

k zabezpečení činnosti elektronické podatelny 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 
těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Tabulka č. P12 – Město Mnichovo Hradiště 

http://www.mnhradiste.cz/radnice/e-sluzby/e-podatelna/e-podatelna-2
http://www.mnhradiste.cz/radnice/e-sluzby/e-podatelna/e-podatelna-2
http://www.mnhradiste.cz/radnice/mestsky-urad/organizacni-struktura/vzp/su/e-utilityreport/e-utilityreport-2
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Obec 
Název  město Český Brod Počet obyvatel 6.806 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Kolín 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.cesbrod.cz/group/elektronicka

-podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → Elektronická podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat NE 

Informace uvedena na 

jiném místě - pod 

položkou Kontakty 

(proklik z úvodní 

stránky). 
úřední hodiny podatelny 

NE 

Informace uvedena na 

jiném místě - pod 

položkou Kontakty 

(proklik z úvodní 

stránky). 
elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky 

NE 

Informace uvedena pod 

položkou Kontakty 

(proklik z úvodní 

stránky). 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů, který však 

neobsahuje ani všechny 

povinné datové formáty 

+ informace, že datové 

zprávy jsou přijímány 

případně i v dalších 

formátech 

kompatibilních s MS 

Office 2000 a vyššími. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO  

Uvedena informace, že 

město datové zprávy na 

technických 

nosičích nepřijímá. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Náležitosti elektronického podání 

Maximální velikost datové zprávy přijímané elektronickou podatelnou 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy 

Tabulka č. P13 – Město Český Brod 

  

http://www.cesbrod.cz/group/elektronicka-podatelna
http://www.cesbrod.cz/group/elektronicka-podatelna
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Obec 
Název  město Votice Počet obyvatel 4.516 

Kategorie obec s rozšířenou působností 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.mesto-

votice.cz/e%2Dpodatelna/d-

36862/p1=15574  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Adresa e-podatelny 

Cesta k informacím Odkaz „E-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která 

je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální 

podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické 

pošty 
ANO 

 

identifikátor datové schránky ANO   

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec 

připouští 
----- 

 

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v 

digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných 

parametrů 

ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich 

technických parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového 

programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním 

systému nebo na informacích zpracovávaných obcí 
ANO – 

částečně  

Uvedena pouze 

informace, že je-li možné 

zjistit z doručeného 

dokumentu v digitální 

podobě obsahujícího 

škodlivý kód 

elektronickou adresu 

odesílatele, neprodleně 

úřad na tuto adresu 

odešle vyrozumění o jeho 

zjištění, popřípadě 

o zničení dokumentu 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy. 

Způsob kontroly dokumentu v digitální podobě. 

Aktuální seznam zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro vedení 

agendy spojené s elektronickou podatelnou úřadu. 

Tabulka č. P14 – Město Votice 

  

http://www.mesto-votice.cz/e-podatelna/d-36862/p1=15574
http://www.mesto-votice.cz/e-podatelna/d-36862/p1=15574
http://www.mesto-votice.cz/e-podatelna/d-36862/p1=15574
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Příloha C 
 

OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM 

 

Město Roztoky 

Město Hostivice 

Město Benátky nad Jizerou 

Město Týnec nad Sázavou 

Město Odolena Voda 

Město Unhošť 

Město Jílové u Prahy 

Město Rožmitál pod Třemšínem 

Město Sázava 

Město Sadská 

Město Uhlířské Janovice 

Město Velvary 

Město Týnec nad Labem 

Město Mšeno 
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Obec 
Název  město Roztoky Počet obyvatel 7.763 

Kategorie obec se pověřeným obecním úřadem 

Okres Praha-západ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.roztoky.cz/e-podatelna 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna městského úřadu 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 
 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedena informace, že 

město datové zprávy na 

technických nosičích 

nepřijímá. 
způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Pravidla podepisování podávaných datových zpráv 

Tabulka č. P15 – Město Roztoky 

 

 
  

http://www.roztoky.cz/e-podatelna
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Obec 
Název  město Hostivice Počet obyvatel 7.445 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Praha-západ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ----- 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE   

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P16 – Město Hostivice 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v kontaktech na městský úřad (http://www.hostivice.cz/kontakty/os-10/p1=4460). 

 

 

  

http://www.hostivice.cz/kontakty/os-10/p1=4460
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Obec 
Název  město Benátky nad Jizerou Počet obyvatel 7.054 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem.  

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická)  NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.benatky.cz/obsah.php?p=e-

podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna  

Cesta k informacím Odkaz „E-podatelna“ na úvodní stránce, nebo 

Úvodní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
NE 

Informace uvedena na 

jiném místě - pod 

položkou „Povinně 

zveřejňované informace“ 

nebo „Kontakty“ 

(prokliky ze zápatí každé 

stránky). 
úřední hodiny podatelny ANO – 

částečně 

Uvedeno pouze ve vztahu 

k doručení podání na 

technickém nosiči dat. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky 

NE 

Informace uvedena na 

jiném místě - pod 

položkou Povinně 

zveřejňované dokumenty 

nebo Kontakty (prokliky 

ze zápatí každé stránky) 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO  
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát. 

Možnost zasílání dotazů týkající se provozu elektronické podatelny. 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě 
a náležitosti těchto úkonů 

Tabulka č. P17 – Město Benátky nad Jizerou 

Pozn.: Informace jsou uvedeny s odkazem na zákon č. 365/2000 Sb., 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a již zrušený zákon č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

http://www.benatky.cz/obsah.php?p=e-podatelna
http://www.benatky.cz/obsah.php?p=e-podatelna
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Obec 
Název  město Týnec nad Sázavou Počet obyvatel 5.599 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem.  

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 Adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 Adresa http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=ra

dnice/elektronicka-podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „Podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO  

Informace se zobrazuje 

na každé stránce. 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky ANO   

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE  
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv.  

Vzor potvrzení doručení datové zprávy.  

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny. 

Informace o tom, komu ze zaměstnanců zařazených do odborů městského úřadu byl vydán kvalifikovaný 

certifikát. 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony 

v elektronické podobě na elektronickou podatelnu. 

Tabulka č. P18 – Město Týnec nad Sázavou 

 

  

http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=radnice/elektronicka-podatelna
http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=radnice/elektronicka-podatelna
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Obec 
Název  město Odolena Voda Počet obyvatel 5.590 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Praha-východ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ----- 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE   

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P19 – Město Odolena Voda 

Pozn.: Na internetových stránkách města (pod složkou Městský úřad) se sice nachází odkaz 

„Elektronická podatelna“, po jeho rozkliknutí (http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-

urad/elektronicka-podatelna/) se však zobrazí prázdná stránka. Některé informace (adresa, e-mailová 

adresa, identifikátor datové schránky a provozní doba podatelny) jsou uvedeny v kontaktech na městský 

úřad (http://www.odolenavoda.cz/). 

 

  

http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/elektronicka-podatelna/
http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/elektronicka-podatelna/
http://www.odolenavoda.cz/


25P 

Obec 
Název  město Unhošť Počet obyvatel 4.543 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem.  

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ----- 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.muunhost.cz/index.php/obcan/

podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „Podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO  

 

úřední hodiny podatelny ANO   

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE  

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla pro doručování datových zpráv.  

Součásti zprávy o potvrzení doručení datové zprávy. 

Vzor potvrzení doručené datové zprávy.  

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy. 

Kontrola doručených datových zpráv prováděná elektronickou podatelnou. 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MÚ Unhošť činit právní úkony v elektronické 

podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu. 

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce (uvedeny 
některé již neplatné právní předpisy). 

Tabulka č. P20 – Město Unhošť 

 

  

http://www.muunhost.cz/index.php/obcan/podatelna
http://www.muunhost.cz/index.php/obcan/podatelna


26P 

Obec 
Název  město Jílové u Prahy Počet obyvatel 4.501 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Praha-západ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická)  NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.jilove.cz/index.php/cz/elektron

icka-podatelna 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Úřad on-line → Elektronická podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Informace uvedena se 

zobrazuje v levém 

sloupci každé stránky.  

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Informace se zobrazuje 

v levém sloupci každé 

stránky. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky 
ANO 

Informace se zobrazuje 

v levém sloupci každé 

stránky. 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P21 – Město Jílové u Prahy 

Pozn.: Na internetových stránkách města (pod složkou Úřad on-line) se nachází odkaz „Elektronická 

podatelna“, po jeho rozkliknutí (http://www.jilove.cz/index.php/cz/elektronicka-podatelna) se však 

zobrazí pouze obecné informace o cílech elektronické komunikace (mj. s odkazem na již zrušený zákon 

č. 227/2000 Sb.); jediným relevantním údajem, který se zde nachází, je elektronická adresa podatelny. 

 

  

http://www.jilove.cz/index.php/cz/elektronicka-podatelna


27P 

Obec 
Název  město Rožmitál pod Třemšínem Počet obyvatel 4.276 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.rozmitalptr.cz/mestsky-urad/e-

podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.rozmitalptr.cz/mestsky-urad/e-podatelna/
http://www.rozmitalptr.cz/mestsky-urad/e-podatelna/


28P 

Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem, kterým byl 

vydán kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Rožmitál pod Třemšínem činit 

právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití 

zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem 

(zobrazí se rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P22 – Město Rožmitál pod Třemšínem 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 

  



29P 

Obec 
Název  město Sázava Počet obyvatel 3.674 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem.  

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P23 – Město Sázava 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky, úřední hodiny 

podatelny) jsou uvedeny v kontaktech na městský úřad  

(http://www.mestosazava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=14619&id_u=10&n=mestsky%2Durad&p1=12

822)  

a v povinně zveřejňovaných informacích  

(http://www.mestosazava.cz/vismo/isvs.asp?id_org=14619&p1=12795).  

 

  

http://www.mestosazava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=14619&id_u=10&n=mestsky%2Durad&p1=12822
http://www.mestosazava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=14619&id_u=10&n=mestsky%2Durad&p1=12822
http://www.mestosazava.cz/vismo/isvs.asp?id_org=14619&p1=12795


30P 

Obec 
Název  město Sadská  Počet obyvatel 3.198 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Nymburk 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) ANO (v archivu úřední desky - vyvěšeno: 

12.6.2013, datum sejmutí: 28.6.2013) 

 adresa http://www.mesto-sadska.cz/otevrena-

radnice/uredni-deska/informace-k-
provozu-podatelny-meu-sadska-

708.html?ftresult=podatelna 

internetové stránky obce ----- 

 adresa ----- 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů podle 

vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 

Cesta k informacím Titulní stránka → Úřední deska → Informace k provozu podatelny MěÚ 
Sadská  

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO – 

částečně 

Uvedena informace o 

„kontrolním 

mechanismu“, kterým je 

antivirová ochrana; 

informace o konkrétním 

způsobu nakládání s 

datovými zprávami, u 

kterých byl zjištěn 

škodlivý kód, chybí. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
ANO 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Maximální velikost přijímaných datových zpráv 

Seznam zaměstnanců města, kteří zajišťují provoz e-Podatelny 

Tabulka č. P24 – Město Sadská 

Pozn.: Informace jsou zpracovány s odkazem na vyhlášku Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby, v textu se objevuje odkaz na již zrušené nařízení vlády 

č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

 

 
  

http://www.mesto-sadska.cz/otevrena-radnice/uredni-deska/informace-k-provozu-podatelny-meu-sadska-708.html?ftresult=podatelna
http://www.mesto-sadska.cz/otevrena-radnice/uredni-deska/informace-k-provozu-podatelny-meu-sadska-708.html?ftresult=podatelna
http://www.mesto-sadska.cz/otevrena-radnice/uredni-deska/informace-k-provozu-podatelny-meu-sadska-708.html?ftresult=podatelna
http://www.mesto-sadska.cz/otevrena-radnice/uredni-deska/informace-k-provozu-podatelny-meu-sadska-708.html?ftresult=podatelna


31P 

Obec 
Název  město Uhlířské Janovice Počet obyvatel 3.040 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://uhlirskejanovice.cz/vismo/dokument

y2.asp?id_org=17321&id=121754&n=pr

ijem%2Dzadosti%2Da%2Ddalsich%2Dp
odani  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Příjem žádostí a dalších podání 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → Povinně zveřejňované informace → 

Příjem žádostí a dalších podání 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO   

identifikátor datové schránky 
NE 

Informace uvedena na 

jiném místě - pod 

složkou Kontakt.  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO  
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO  

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Způsob zpracování obdržené datové zprávy.  

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy. 

Seznam oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Uhlířské Janovice, kterým byl vydán kvalifikovaný 

certifikát.  

Tabulka č. P25 – Město Uhlířské Janovice 

Pozn.: Na internetových stránkách města lze nalézt rovněž e-podatelna / Pravidla pro zajištění 

elektronické podatelny Městského úřadu Uhlířské Janovice - Vnitřní směrnice č.1/2006 

(http://uhlirskejanovice.cz/e-podatelna/d-15462), která je dle svého textu vypracována „podle § 2 odst. 

1 nařízení vlády č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, 

jako organizační, technické a personální pravidla pro zajištění provozu elektronické podatelny 

Městského úřadu Uhlířské Janovice“, mj. s odkazem na zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů, 

http://uhlirskejanovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17321&id=121754&n=prijem%2Dzadosti%2Da%2Ddalsich%2Dpodani
http://uhlirskejanovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17321&id=121754&n=prijem%2Dzadosti%2Da%2Ddalsich%2Dpodani
http://uhlirskejanovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17321&id=121754&n=prijem%2Dzadosti%2Da%2Ddalsich%2Dpodani
http://uhlirskejanovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17321&id=121754&n=prijem%2Dzadosti%2Da%2Ddalsich%2Dpodani
http://uhlirskejanovice.cz/e-podatelna/d-15462
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nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a vyhlášku č. 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách. Jejím obsahem jsou pravidla pro doručování a odesílání datových zpráva 

a v příloze jsou uvedeny „Informace potřebné k doručování datových zpráv městskému úřadu podle 

§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších 

předpisů)“. 
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Obec 
Název  město Velvary Počet obyvatel 2.997 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.velvary.cz/urad-2/e-podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Městský úřad Velvary 

Cesta k informacím Odkaz „e-podatelna“ na spodní liště na úvodní stránce, nebo  

Úvodní stránka → Úřad → e-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.velvary.cz/urad-2/e-podatelna/
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Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Velvary, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Velvary činit právní úkony v 

elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného 

elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Městský úřad Velvary (zobrazí se 

rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P26 – Město Velvary 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  město Týnec nad Labem Počet obyvatel 2.008 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem.  

Okres Kolín 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO  

 adresa http://www.tynecnadlabem.cz/default/pag

e?pageSpace=5&archive=0&pageId=16

2  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
NE  

Informace uvedena na 

jiném místě - na úvodní 

stránce a v „Kontaktních 

údajích“. 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------   

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 
ANO – 

částečně 

Uvedeno, že přílohy 

s jinými než 

vyjmenovanými 

příponami budou bez 

otevření smazány a že na 

zprávy, obsahující 

propagační materiály 

a cenové 

nabídky, nebude 

elektronická podatelna 

reagovat. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Maximální velikost příloh datových zpráv 

Tabulka č. P27 – Město Týnec nad Labem 

 

  

http://www.tynecnadlabem.cz/default/page?pageSpace=5&archive=0&pageId=162
http://www.tynecnadlabem.cz/default/page?pageSpace=5&archive=0&pageId=162
http://www.tynecnadlabem.cz/default/page?pageSpace=5&archive=0&pageId=162
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Obec 
Název  město Mšeno Počet obyvatel 1.417 

Kategorie obec s pověřeným obecním úřadem 

Okres Mělník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd

=page&id=812 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna města Mšena 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Město Mšeno → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě 

a náležitosti těchto úkonů 

Tabulka č. P28 – Město Mšeno 

 

 

  

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=812
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=812
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Příloha D1 
 

OBCE SE ZÁKLADNÍ PŮSOBNOSTÍ A SE STAVEBNÍM ÚŘADEM A/NEBO 

S MATRIČNÍM ÚŘADEM 

 

Město Kosmonosy 

Město Bystřice 

Obec Čerčany 

Město Žebrák 

Obec Nučice 

Město Zásmuky 

Městys Divišov 

Městys Škvorec 

Městys Senomaty 

Městys Liteň 

Městys Březno 
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Obec 
Název  město Kosmonosy Počet obyvatel 4.328 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa https://www.kosmonosy.cz/mestsky-

urad/e-podatelna/   

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Městský úřad Kosmonosy 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Městský úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů NE 

Uvedena pouze 

informace, že datové 

zprávy jsou přijímány 

na: sekretariátu města 

Kosmonosy. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 
datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Kosmonosy, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Uvedeno, že maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 0 MByte. 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Městský úřad Kosmonosy (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P29 – Město Kosmonosy 

https://www.kosmonosy.cz/mestsky-urad/e-podatelna/
https://www.kosmonosy.cz/mestsky-urad/e-podatelna/
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Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  město Bystřice Počet obyvatel 4.288 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P30 – Město Bystřice 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny na 

úvodní stránce (http://www.mestobystrice.cz/index.php/radnice.html) v kontaktech na městský úřad. 

 

 
  

http://www.mestobystrice.cz/index.php/radnice.html
http://www.mestobystrice.cz/index.php/radnice.html
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Obec 
Název  obec Čerčany Počet obyvatel 2.756 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P31 – Obec Čerčany 

Pozn.: Na internetových stránkách obce lze vyhledat odkaz s názvem „Elektronická podatelna“ 

(http://www.cercany.cz/vismo/osnova.asp?id_org=1966&id_osnovy=22668&n=elektronicka%2Dpodat

elna&p1=25256), zde je zveřejněn elektronický formulář pro zaslání elektronické zprávy obci 

(obecnímu úřadu) a informace, že „pracovnice podatelny vybírá elektronickou poštu 1x denně 

v 11 hod.“ a že „dokumenty podané přes tento formulář jsou vytištěny a předány ke zpracování“. 

Některé informace „o podatelně“ (adresa, elektronická adresa podatelny, „oficiální“ e-mailová adresa, 

identifikátor datové schránky) se nacházejí pod odkazem „Občan a úřad“ na úvodní stránce 

(http://www.cercany.cz/obcan-a-urad/os-10/p1=25236). 

 
 

 

  

http://www.cercany.cz/vismo/osnova.asp?id_org=1966&id_osnovy=22668&n=elektronicka%2Dpodatelna&p1=25256
http://www.cercany.cz/vismo/osnova.asp?id_org=1966&id_osnovy=22668&n=elektronicka%2Dpodatelna&p1=25256
http://www.cercany.cz/obcan-a-urad/os-10/p1=25236


42P 

Obec 
Název  město Žebrák Počet obyvatel 2.011 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Beroun 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P32 – Město Žebrák 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v kontaktech na městský úřad (http://www.zebrak.cz/mestsky-urad/os-10/p1=56). 

 

 

 
 

 

  

http://www.zebrak.cz/mestsky-urad/os-10/p1=56


43P 

Obec 
Název  obec Nučice Počet obyvatel 2.043 

Kategorie obec se základní působností, s matričním úřadem 

Okres Praha-východ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P33 – Obec Nučice 

Pozn.: Na titulní stránce se sice nachází odkaz „podatelna“, po jeho rozkliknutí (http://www.obec-

nucice.cz/podatelna/) se však zobrazí pouze kontaktní formulář „Kontaktní formulář slouží k zaslání 

Vašeho dotazu či žádosti“. 

Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny na úvodní 

stránce nebo v kontaktních spojeních pod složkou „Zákon o svob. přís tupu k informacím 

§106/99 Sb.“ (http://www.obec-nucice.cz/obecni-urad-nucice/zakon-o-svobpristupu-k-infomacim-

106-99-sb/kontaktni-spojeni/). 

 

 
  

http://www.obec-nucice.cz/podatelna/
http://www.obec-nucice.cz/podatelna/
http://www.obec-nucice.cz/obecni-urad-nucice/zakon-o-svobpristupu-k-infomacim-106-99-sb/kontaktni-spojeni/
http://www.obec-nucice.cz/obecni-urad-nucice/zakon-o-svobpristupu-k-infomacim-106-99-sb/kontaktni-spojeni/


44P 

Obec 
Název  město Zásmuky Počet obyvatel 1.904 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Kolín 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE 

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P34 – Město Zásmuky 

Pozn.: Na titulní stránce se sice nachází odkaz „Elektronická podatelna“, po jeho rozkliknutí 

(http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=15081) se však zobrazí pouze kontaktní 

formulář pro zaslání elektronické zprávy. Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor 

datové schránky) jsou uvedeny v kontaktních údajích na městský úřad 

(http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=4757978). 

 

  

http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=15081
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=4757978


45P 

Obec 
Název  městys Divišov Počet obyvatel 1.628 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem a s matričním úřadem 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.divisov.cz/kontakty/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 

Městys Divišov / Povinně zveřejňované informace dle Nařízení vlády 

495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně 

Cesta k informacím Úvodní stránka  → Kontakty 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 

 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě a 

v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv 

Maximální celková velikost datové zprávy 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Tabulka č. P35 – Městys Divišov 

Pozn.: Informace o podatelně jsou zveřejněny na jednom místě společně s údaji o městysu (adresa, IČ, 

DIČ, číslo účtu) a s kontakty na úřad městyse (kontakty na starostu městyse, místostarosty a úseky 

městyse); adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, elektronická adresa podatelny 

a identifikátor datové schránky jsou uvedeny v části „kontakty“. Informace o podatelně jsou uvozeny 

jako informace „dle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně“, 

které je již od 1.7.2012 zrušeno. 

 

 
  

http://www.divisov.cz/kontakty/


46P 

Obec 
Název  městys Škvorec Počet obyvatel 1.580 

Kategorie obec se základní působností, s matričním úřadem 

Okres Praha - východ 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.obecskvorec.cz/urad-2/e-

podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Úřad městyse Škvorec 

Cesta k informacím Odkaz „E-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.obecskvorec.cz/urad-2/e-podatelna/
http://www.obecskvorec.cz/urad-2/e-podatelna/


47P 

Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Úřadu městyse Škvorec, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu městyse Škvorec činit právní úkony 

v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného 

elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Úřad městyse Škvorec (zobrazí se 

rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P36 – Městys Škvorec 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 

  



48P 

Obec 
Název  městys Senomaty Počet obyvatel 1.188 

Kategorie obec se základní působností, s matričním úřadem 

Okres Rakovník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P37 – Městys Senomaty 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v základních informacích o úřadu městyse (http://www.senomaty.cz/urad-mestyse-1/zakladni-

informace/). 

 

 
  

http://www.senomaty.cz/urad-mestyse-1/zakladni-informace/
http://www.senomaty.cz/urad-mestyse-1/zakladni-informace/
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Obec 
Název  městys Liteň Počet obyvatel 1.103 

Kategorie obec se základní působností, s matričním úřadem 

Okres Beroun 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P38 – Městys Liteň 

Pozn.: Některé informace „o podatelně“ se nacházejí pod kontakty na úřad městyse 

(http://www.mestysliten.cz/4-7-adresa-e-podatelny/os-10/p1=1200, Titulní stránka → Městys 

a samospráva → Kontakty → Úřad Liteň), a to adresa úřadu, elektronická adresa podatelny, 

identifikátor datové schránky). 

 

 

 

  

http://www.mestysliten.cz/4-7-adresa-e-podatelny/os-10/p1=1200
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Obec 
Název  městys Březno Počet obyvatel 977 

Kategorie obec se základní působností, se stavebním úřadem 

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.brezno.cz/index.php?nid=722

4&lid=cs&oid=4478151  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Povinně zveřejňované informace, Adresa e-podatelny 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Úřad městyse → Povinně zveřejňované informace 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Informace uvedena 

v úvodu stránky 

v kontaktních spojeních. 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Všeobecná pravidla elektronického podání 

Maximální velikost datové zprávy 

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání 

Tabulka č. P39 – Městys Březno 

Pozn.: Informace zveřejněny v rámci povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Ve „Všeobecných pravidlech elektronického podání“ se objevuje 

mj. odkaz na již zrušené právní předpisy – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákon 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 

  

http://www.brezno.cz/index.php?nid=7224&lid=cs&oid=4478151
http://www.brezno.cz/index.php?nid=7224&lid=cs&oid=4478151
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Příloha D2 
 

OBCE SE ZÁKLADNÍ PŮSOBNOSTÍ 

 

Obec Vitice 

Obec Jankov 

Obec Dolany nad Vltavou 

Městys Vysoký Chlumec 

Obec Lidice 

Obec Sány 

Obec Pletený Újezd 

Obec Prosenická Lhota 

Obec Stašov 

Obec Černíny 

Obec Onomyšl 

Obec Felbabka 

Obec Řendějov 

Obec Sádek 

Obec Korkyně 

Obec Loucká 

Obec Řeřichy 

Obec Řitonice 

Obec Košice 
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Obec 
Název  obec Vitice Počet obyvatel 1.090 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kolín 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.vitice.cz/urad-2/e-podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Obecní úřad Vitice 

Cesta k informacím Odkaz „e-podatelna“ na spodní liště na úvodní stránce, nebo Úvodní stránka 

→ Úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.vitice.cz/urad-2/e-podatelna/
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Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Vitice, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 

těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Vitice (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P40 – Obec Vitice 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  obec Jankov Počet obyvatel 918 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Benešov 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://obecjankov.cz/obecni-urad/e-

sluzby/podatelna  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Obecní úřad informuje → E-služby: Czech point a 

elektronická podatelna → Podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat ANO 

Zobrazuje se v pravém 

sloupci na každé stránce 

+ uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky 

ANO 

Zobrazuje se v pravém 

sloupci na každé stránce 

+ uvedena na jiném 

místě – v kontaktech na 

obecní úřad. 

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Informace o místech uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

Tabulka č. P41 – Obec Jankov 

 
 
  

http://obecjankov.cz/obecni-urad/e-sluzby/podatelna
http://obecjankov.cz/obecni-urad/e-sluzby/podatelna
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Obec 
Název  obec Dolany nad Vltavou Počet obyvatel 864 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Mělník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.dolany.cz/obecni-urad/e-

podatelna/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Obecní úřad Dolany nad Vltavou 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Obecní úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.dolany.cz/obecni-urad/e-podatelna/
http://www.dolany.cz/obecni-urad/e-podatelna/
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Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Dolany, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 

těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Dolany (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P42 – Obec Dolany nad Vltavou 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  městys Vysoký Chlumec Počet obyvatel 827 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.vysoky-chlumec.cz/e-

podatelna/d-23290/p1=10125  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „E – podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv, včetně vzoru potvrzení doručení datové zprávy 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ÚM, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ÚM činit právní úkony v elektronické podobě 

a náležitosti těchto úkonů 

Tabulka č. P43 – Městys Vysoký Chlumec 

Pozn.: Informace svou strukturou a obsahem odpovídají ust. § 3 odst. 1) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., 

kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů (uvedeno datum vytvoření/změny: 

19.7.2006).  
 
 
  

http://www.vysoky-chlumec.cz/e-podatelna/d-23290/p1=10125
http://www.vysoky-chlumec.cz/e-podatelna/d-23290/p1=10125
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Obec 
Název  obec Lidice Počet obyvatel 535 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO  

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.obec-lidice.cz/obecni-

urad/kontaktni-formular/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Kontaktní formulář / Elektronická podatelna: Obecní úřad Lidice 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Obecní úřad → Kontaktní formulář 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští NE  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 
 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

------ 

Tabulka č. P44 – Obec Lidice 

Pozn.: Identifikátor datové schránky uveden v informacích k zákonu č. 106/1999 Sb.  
 
 
 
  

http://www.obec-lidice.cz/obecni-urad/kontaktni-formular/
http://www.obec-lidice.cz/obecni-urad/kontaktni-formular/
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Obec 
Název  obec Sány Počet obyvatel 523 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Nymburk  

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) ANO (v archivu úřední desky - vyvěšeno: 

27.4.2009, datum sejmutí: 28.4.2009)  

 Adresa http://www.obecsany.cz/e_download.php?

file=data/uredni_deska/obsah39_1.pdf&o

riginal=1254427125.pdf 

internetové stránky obce ANO 

 Adresa http://www.obecsany.cz/urad-

informace/e-podatelna/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny  

na elektronické úřední desce: Elektronická podatelna;  

na internetových stránkách: Elektronická podatelna: Obecní úřad Sány 

Cesta k informacím  Elektronická úřední deska; 

Na internetových stránkách: Úvodní stránka → Úřad - informace → e-
podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v 

datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát (zveřejněno na 
úřední desce) 

Tabulka č. P45 – Obec Sány 

Pozn.: Shora uvedené informace jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (v archivu). Některé další 

informace (identifikátor datové schránky, úřední hodiny podatelny, elektronická adresa podatelny 

a způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt škodlivého kódu) jsou zveřejněny 

na jiném místě na internetových stránkách obce (http://www.obecsany.cz/urad-informace/e-podatelna/).  

 

  

http://www.obecsany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah39_1.pdf&original=1254427125.pdf
http://www.obecsany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah39_1.pdf&original=1254427125.pdf
http://www.obecsany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah39_1.pdf&original=1254427125.pdf
http://www.obecsany.cz/urad-informace/e-podatelna/
http://www.obecsany.cz/urad-informace/e-podatelna/
http://www.obecsany.cz/urad-informace/e-podatelna/
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Obec 
Název  obec Pletený Újezd Počet obyvatel 513 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P46 – Obec Pletený Újezd 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v kontaktech na obecní úřad (http://www.pletenyujezd.cz/obecni-urad/os-10/p1=57). 

 
 
  

http://www.pletenyujezd.cz/obecni-urad/os-10/p1=57
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Obec 
Název  obec Prosenická Lhota Počet obyvatel 489 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P47 – Obec Prosenická Lhota 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v kontaktech na obecní úřad (http://www.prosenickalhota.cz/index.php/kontakty) a v povinně 

zveřejňovaných informacích podle zákona č. 106/1999 Sb. 

(http://www.prosenickalhota.cz/index.php/106-99). 

 
 
  

http://www.prosenickalhota.cz/index.php/kontakty
http://www.prosenickalhota.cz/index.php/106-99
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Obec 
Název  obec Stašov Počet obyvatel 462 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Beroun 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P48 – Obec Stašov 

Pozn.: Na internetových stránkách obce se sice nachází odkaz „Elektronická podatelna“, po jeho 

rozkliknutí (http://www.obecstasov.cz/index.php?nid=1793&lid=cs&oid=189404) se však zobrazí 

pouze kontaktní formulář pro zaslání elektronické zprávy. Některé informace (adresa a e-mailová 

adresa) jsou uvedeny pod odkazem „Základní informace“ pod záložkou „Obecní úřad“. 

 

 
  

http://www.obecstasov.cz/index.php?nid=1793&lid=cs&oid=189404
http://www.obecstasov.cz/index.php?nid=1793&lid=cs&oid=189404
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Obec 
Název  obec Černíny Počet obyvatel 387 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.cerniny.cz/e-podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Obecní úřad Obce ČERNÍNY 

Cesta k informacím Odkaz „e-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako poštovní 

adresa pro podávání 

dotazů na provoz 

elektronické podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 

Pod odkazem „Technické 

parametry datové 

zprávy“, který se zobrazí 

po rozkliknutí odkazů 

„Vlastním elektronický 

podpis“ nebo „Osobně, 

nebo pozemní poštou“ je 

uvedeno pouze, že 

„Datové zprávy jsou 

přijímány ve formátech“ 

bez jakékoliv bližší 

specifikace. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.cerniny.cz/e-podatelna/
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Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Obecní úřad Černíny, kterým byl vydán kvalifikovaný 

certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 

těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Černíny (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P49 – Obec Černíny 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  obec Onomyšl Počet obyvatel 309 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.onomysl.cz/urad-obce/e-

podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Obecní úřad Onomyšl 

Cesta k informacím Odkaz „e-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 
datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Obecní úřad Onomyšl, kterým byl vydán kvalifikovaný 

certifikát) 

http://www.onomysl.cz/urad-obce/e-podatelna/
http://www.onomysl.cz/urad-obce/e-podatelna/
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Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 

těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Onomyšl (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P50 – Obec Onomyšl 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  obec Felbabka Počet obyvatel 277 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Beroun 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.felbabka.eu/e-podatelna/  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
E-podatelna 

Cesta k informacím Odkaz „e-podatelna“ na úvodní stránce 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 
 

úřední hodiny podatelny ANO  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

ANO 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

ANO 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 
těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Webový formulář pro komunikaci s úřadem 

Tabulka č. P51 – Obec Felbabka 

 
 
  

http://www.felbabka.eu/e-podatelna/
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Obec 
Název  obec Řendějov Počet obyvatel 237 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P52 – Obec Řendějov 

Pozn.: Některé informace (adresa a e-mailová adresa) jsou uvedeny v kontaktech na obecní úřad 

(http://rendejov.kh.cz/oxidHlwem9iPTImej00Jmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MyZpZHBvbG96PTE

3). 

 
 
  

http://rendejov.kh.cz/oxidHlwem9iPTImej00Jmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MyZpZHBvbG96PTE3
http://rendejov.kh.cz/oxidHlwem9iPTImej00Jmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MyZpZHBvbG96PTE3
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Obec 
Název  obec Sádek Počet obyvatel 219 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.obec-sadek.cz/kontakt/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Kontakty a další údaje 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

ANO 

Informace se zobrazuje 

v levém sloupci každé 

stránky. 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty ANO  

identifikátor datové schránky ANO  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Kontakty na některé zastupitele a hlavní účetní  

Tabulka č. P53 – Obec Sádek 
 
 

  

http://www.obec-sadek.cz/kontakt/
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Obec 
Název  obec Loucká Počet obyvatel 136 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kladno 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa  

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
------ 

Cesta k informacím ------ 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 

 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 

NE 
 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 
 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

----- 

Tabulka č. P54 – Obec Loucká 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailová adresa) jsou uvedeny pod odkazem „Kontakt“ na úvodní 

stránce (http://obec-loucka.webnode.cz/kontakt/).  

 

  

http://obec-loucka.webnode.cz/kontakt/
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Obec 
Název  obec Korkyně Počet obyvatel 132 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Příbram 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P55 – Obec Korkyně 

Pozn.: Některé informace (adresa, e-mailové adresy, identifikátor datové schránky) jsou uvedeny 

v kontaktech na obecní úřad (http://www.korkyne.cz/obecni-urad/os-10/p1=57). E-mailové adres jsou 

uvedeny rovněž pod povinně zveřejňovanými informacemi podle zákona č. 106/1999 Sb. Povinně 

zveřejňované informace: http://www.korkyne.cz/vismo/isvs.asp?id_org=6951&p1=66). 

 
  

http://www.korkyne.cz/obecni-urad/os-10/p1=57
http://www.korkyne.cz/vismo/isvs.asp?id_org=6951&p1=66
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Obec 
Název  obec Řeřichy Počet obyvatel 100 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Rakovník 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny ANO 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce ANO 

 adresa http://www.rerichy.cz/urad-obce/e-

podatelna-1/ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
Elektronická podatelna: Obecní úřad Obec Řeřichy 

Cesta k informacím Úvodní stránka → Úřad → E-podatelna 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Osobně, nebo 

pozemní poštou“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

úřední hodiny podatelny 
ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

kteréhokoliv z odkazů 

podle způsobu podání. 

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 

ANO 

Zobrazí se po rozkliknutí 

odkazu „Vlastním 

elektronický podpis“ + 

uvedena jako 

elektronická adresa pro 

podávání dotazů na 

provoz elektronické 

podatelny. 

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští ------  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
ANO – 

částečně 

Uveden výčet datových 

formátů přijímaných 

datových zpráv, který 

však neobsahuje ani 

všechny povinné datové 

formáty. 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí ANO 

Uvedeno pod odkazem 

„Technické parametry 

datové zprávy“, který se 

zobrazí po rozkliknutí 

odkazů „Vlastním 

elektronický podpis“ 

nebo „Osobně, nebo 

pozemní poštou“. 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

Upozornění na způsob uplatnění dotazů na provoz elektronické podatelny 

http://www.rerichy.cz/urad-obce/e-podatelna-1/
http://www.rerichy.cz/urad-obce/e-podatelna-1/
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Způsob zpracování přijatých datových zpráv (kontrola elektronické datové zprávy, potvrzení doručení 

datové zprávy, seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřad Obce Řeřichy, kterým byl vydán 

kvalifikovaný certifikát) 

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti 

těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu 

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Obec Řeřichy (zobrazí se 
rozkliknutí odkazu „Nevlastním elektronický podpis“) 

Tabulka č. P56 – Obec Řeřichy 

Pozn.: Informace jsou zveřejněny nikoliv uceleně na „jednom“ místě, nýbrž pod odkazy podle způsobů 

podání datové zprávy. Způsoby podání lze zvolit mezi možnostmi „Vlastním elektronický podpis“, 

„Nevlastním elektronický podpis“, nebo „Osobně, nebo pozemní poštou“. V návaznosti na výběr 

komunikačního kanálu se zobrazí některé informace a odkazy, pod nimiž lze získat informace další. 
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Obec 
Název  obec Řitonice Počet obyvatel 79 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Mladá Boleslav 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 

NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P57 – Obec Řitonice 

Pozn.: Na internetových stránkách obce se sice nachází odkaz „E-podatelna“, po jeho rozkliknutí 

(http://ritonice.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/) se však zobrazí pouze kontaktní formulář pro 

zaslání elektronické zprávy. Některé informace (adresa a e-mailová adresa) jsou uvedeny v kontaktech 

na obecní úřad a v povinně zveřejňovaných informacích podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 
  

http://ritonice.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/


75P 

Obec 
Název  obec Košice Počet obyvatel 59 

Kategorie obec se základní působností 

Okres Kutná Hora 

Zveřejnění informací o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
Informace zveřejněny NE 

Místo zveřejnění 

úřední deska (elektronická) NE 

 adresa ------ 

internetové stránky obce NE 

 adresa ------ 

Název, pod nímž jsou 

informace zveřejněny 
----- 

Cesta k informacím ----- 

Povinný obsah zveřejněných informací 
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je 

současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě 

doručovaných na přenosných technických nosičích dat 

NE 
 

úřední hodiny podatelny NE  

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty NE  

identifikátor datové schránky NE  

další možnosti elektronické komunikace, pokud je obec připouští -----  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených 

v datové zprávě, ve kterých obec přijímá dokumenty v digitální 

podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
NE  

 

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých obec 

přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických 

parametrů 
NE 

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn 

výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, 

který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo 

na informacích zpracovávaných obcí 

NE 

 

důsledky doručení vadných dokumentů v analogové podobě 

a v digitální podobě 
NE 

 

Další zveřejněné informace – nepovinné 

---- 

Tabulka č. P58 – Obec Košice 

Pozn.: Na internetových stránkách obce se sice nachází odkaz „Elektronická podatelna“, po jeho 

rozkliknutí 

(http://www.kosice.kh.cz/oxidHlwem9iPTE4JmlkZm9ybT0xJmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MSZp

ZHBvbG96PTQ-) se však zobrazí pouze kontaktní formulář pro zaslání elektronické zprávy. Některé 

informace (adresa a e-mailová adresa) jsou uvedeny v kontaktech na obecní úřad. 

http://www.kosice.kh.cz/oxidHlwem9iPTE4JmlkZm9ybT0xJmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MSZpZHBvbG96PTQ-
http://www.kosice.kh.cz/oxidHlwem9iPTE4JmlkZm9ybT0xJmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MSZpZHBvbG96PTQ-

