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Elektronická podatelna
Okresní státní zastupitelství v Mostě na základě nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým
se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů
( zákon o elektronickém podpisu ) zřizuje k přijímání a odesílání datových zpráv se
zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech
akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb ( dále jen „ uznávaný elektronický
podpis “ ) elektronickou podatelnu.
Elektronická podání je možné podat:
e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným (uznávaným) elektronickým



podpisem
na nosiči dat CD/DVD



Nosič dat lze doručit do podatelny Okresního státního zastupitelství v Mostě v
úředních hodinách. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.
Adresa elektronické podatelny: podatelna@osz.mst.iustice.cz

Telefon: +420 477 759 127
Seznam zaměstnanců Okresního státního zastupitelství v Mostě určených pro
zajištění provozu elektronické podatelny:
-

Morcová Petra, Zelenková Zuzana

Seznam povolených formátů datových zpráv (odesilatel podání musí vybrat jednu
z uvedených přípon jmen souborů):
- formát *.TXT (prostý text)
- formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (rich text format)
Adresa umístění elektronické podatelny: Okresní státní zastupitelství v Mostě,
Báňská 285, 434 76 Most
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Příjem a zpracování elektronických podání:
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele
obratem e-mailovou zprávou ve formě „ Potvrzení o přijetí podání “, odeslanou na
adresu, uvedenou v podání.
Vzor odpovědi:
Potvrzení o přijetí podání
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně OSZ v Mostě dne „datum" v
„čas“.
S pozdravem
„Jméno odpovědného pracovníka"

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost zařazena do spisové služby
úřadu. Další postup při vyřizování podání se řídí příslušnými právními předpisy
(zejména § 16a, § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění
pozdějších předpisů).
O konečném způsobu vyřízení podání bude podatel vyrozuměn písemně.
Datové zprávy přijímané elektronickou podatelnou jsou prověřovány antivirovým
programem. V případě zjištění “škodlivého” kódu nejsou zpracovány.
Při nečitelnosti údajů v „čtecích zařízeních”, bude doručující osoba, pokud je známa,
o této skutečnosti uvědoměna.
Datové nosiče zaslané poštou, nejsou-li vyžádány, se nevracejí.
Elektronická podání a datové zprávy adresované na Okresní státní zastupitelství v
Mostě se zasílají přímo na níže uvedenou mailovou adresu, osobně přinesená
elektronická podání na nosičích dat se přijímají na Okresním státním zastupitelství v
Mostě během níže uvedené pracovní doby.

3
Pracovní doba podatelny OSZ Most:
Pondělí

07:00 – 16:00

Úterý

07:00 – 15:00

Středa

07:00 – 15:00

Čtvrtek

07:00 – 15:00

Pátek

07:00 – 15:00

OSZ Most
podatelna@osz.mst.justice.cz
Zaměstnanec OSZ, určený pro zajištění provozu elektronické podatelny:
-

Morcová Petra, Zelenková Zuzana

Přehled některých právních předpisů a nařízení:


Zákon č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím



Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád



Zákon 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 č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách



Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 249/2004-OI-SP, o používání
elektronického podpisu



Standard ISVS (Informačního Systému Veřejné Správy) pro provoz elektronických
podatelen ve vztahu k použití zaručeného elektronického podpisu č. 016/01.01



Pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25. října
2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.

