
Elektronická podatelna 

Elektronická podatelna Okresního státního zastupitelství Plzeň-jih 

  
V současné době je možné činit podání, oznámení, stížnosti apod. též prostřednictvím elektronické 

pošty. 

Adresa elektronické podatelny Okresního státního zastupitelství Plzeň-jih: 

podatelna@osz.plzj.justice.cz  

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu *.doc,  *.docx, (Word 2007), *.pdf., *.pdf/a, *.txt, 

*.rtf, *.htm, *.html, *.xls, *.xlsx, *.zfo). 

Datové zprávy v elektronické podobě jsou přijímány na technických nosičích CD-R, DVD, paměťové 

zařízení flash disk. Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli 

nevrací. 

Není-li přijaté podání zcela nebo zčásti čitelné, informuje o tom zaměstnanec v elektronické podobě 

odesílatele a současně jej vyzve k doplnění podání.  

Podání došlá jako datová zpráva, která  nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, 

jsou  považována za podání, která nejsou podepsána (anonymní podání). To neplatí, pokud identita 

odesílatele z obsahu datové zprávy jednoznačně a nezaměnitelně vyplývá, nebo pokud byl tento způsob 

komunikace mezi odesilatelem a OSZ Plzeň-jih předem dohodnut.  

 Případ zjištění škodlivého kódu: 

Přijatá zpráva bude prověřena z hlediska antivirové ochrany odpovídajícím antivirovým prostředkem. 

Bude-li byl zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním 

systému nebo na zpracovávaných informacích, nebude tato datová zpráva pro elektronickou podatelnu 

dostupná a nebude proto ani elektronickou podatelnou zpracována. Dle možnosti bude odesílateli 

zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. 

 Přijímání podání v elektronické podobě s uznávaných elektronickým podpisem: 

Doručená datová zpráva opatřená elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z 

přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.  

Příjem ostatních datových zpráv (bez elektronického podpisu) bude potvrzen pouze na vyžádání 

odesílatele. 

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. 
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Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje: 

Potvrzení o přijetí datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem 

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Okresního státního zastupitelství 

Plzeň-jih podatelna@osz.plzj.justice.cz 

dne ……………..(DD/MM/RRRR) 

v…………………(HH/MM/SS) 

  

Odesílatel: 

  

Č.j. přijaté zprávy: 

  

Věc: 

  

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance: 

  

Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Okresního státního 

zastupitelství Plzeň-jih: 

  

 

Seznam oprávněných zaměstnanců OSZ Plzeň-jih určených k zajištění provozu elektronické 

podatelny: 

Milotová Václava - kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s.p. 

Šnebergová Alena - kvalifikovaný  certifikát  vydala Česká pošta, s.p.  

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte: 

na elektronickou adresu  podatelna@osz.plzj.justice.cz   nebo  

na poštovní adresu: Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih, Edvarda Beneše 1127/1, 301 00 Plzeň.     

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči státnímu zastupitelství právní úkony 

v elektronické podobě: 

 podání k výkonu působnosti státního zastupitelství podle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů  

 stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních 

zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství podle § 16b zák.č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů  

 podání podle trestního řádu - § 59 zák.č.  141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších právních předpisů  

 žádosti o podání informace podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších právních předpisů  

 zák. č. 227/2002 Sb., o elektronickém podpisu  

 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů  

 vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách  

 instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu 

v resortu spravedlnosti  

 pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25. 10. 2004, jímž se 

vydává kancelářský řád státního zastupitelství 
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