
5.6. Pracovník elektronické podatelny zpracuje návrh na rozdělení jednotlivých zpráv ke 
zpracování do jednotlivých oborů. Po schválení tohoto návrhu starostou rozešle 
elektronické zprávy jednotlivým vedoucím odborů.

6. Vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání elektronických 
dokumentů

6.1. Dokumenty jsou vyřizovány bez dalšího prodlení ihned, nejpozději v zákonem daných 
lhůtách.

6.2. Dokument vyřizuje pověřený pracovník, ale zodpovědnost nese starosta.

6.3. Dokumenty odesílané obcí jsou opatřeny elektronickým podpisem, provede se kontrola
úplnosti zprávy, doplní se číslo jednací a zpráva se odešle konečnému příjemci. Ke 
zprávě se automaticky doplní čas odeslání
a kopie zprávy i s tímto časem zůstává v e-podatelně.

6.4. Veškeré odeslané dokumenty jsou kontrolovány antivirovým programem.

7. Ukládání elektronických dokumentů

7.1. Veškerá příchozí a odchozí pošta je ukládána na počítači v podobě, jak byla doručena

či odeslána. Včetně příloh a dalších součástí.

7.2. Zprávy starší jednoho roku jsou ukládány do archivu.

8. Skartační řád

8.1. Elektronické dokumenty jsou ukládány do elektronického archivu.

8.2. Při ukončení práce s dokumentem je elektronicky přiřazena skartační lhůta a znak. 
Dokumenty se třídí již při svém ukládání.

8.3. V případě nedostatku paměti na serveru se ukládají dokumenty na jiné datové nosiče 
(např. CD, DVD).

9. Kontrola

9.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta.

10. Účinnost

10.1.Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 16.12.2010

Ve Skalce u Doks dne 15.12.2010

     

                                                               
……………………………...... ……………………………………
        místostarosta starostka obce



4. Příjem elektronických dokumentů

4.1. Obecní počítačová síť je zabezpečena před škodlivými vlivy prostřednictvím firewallu, 
antivirových programů, antispamové ochrany a dalších utilit. Za jejich údržbu a 
aktualizaci zodpovídá správce počítačové sítě.

4.2. Pokud při přijetí dokumentu nebyla zjištěna virová nákaza, je zobrazen v e-podatelně na 
počítači zaměstnance podatelny.

4.3. Pokud při přijetí dokumentu byla zjištěna virová nákaza, je dokument odeslán zpět 
odesílateli se zprávou o „nepřijetí dokumentu z důvodu virové nákazy“.

4.4. V případě doručení diskety, CD či jiný datový nosič do podatelny pro doručování 
listinných dokumentů, je v této podatelně zaevidován a zároveň jsou data předána do
e-podatelny. Nosič se podrobuje kontrole na viry. S daty je nakládáno jako 
s elektronickým dokumentem.

5. Evidence, potvrzení, třídění a oběh elektronických dokumentů

5.1. Pro evidenci dokumentů v elektronické podobě a pro správné určení zákonných lhůt se 
eviduje čas uložení mailové zprávy na e-mailovém serveru s přesností na sekundy.

5.2. Údaje o elektronických dokumentech jsou vedeny v elektronické podobě.

5.3. Po doručení dokumentu je vyhotoven „identifikátor“ e-podatelny, který plní funkci 
podacího razítka. Identifikátor obsahuje

5.3.1. čas doručení dokumentu a jméno odesílatele,

5.3.2. forma doručené zprávy (kontroluje zaměstnanec podatelny, předepsané formáty: doc, 
xls, pdf, rtf, txt, htm),

5.3.3. zda doručený dokument obsahuje elektronický podpis, případně elektronickou značku 
či kvalifikované časové razítko, pokud jsou u daného dokumentu stanoveny tyto 
náležitosti jako povinné,

5.3.4. zda je zaručený elektronický podpis platný, případně, zda je platná elektronická 
značka a taktéž zda je platné kvalifikované časové razítko, ověřování provádí program.

5.3.5. zda nebyl zneplatněn kvalifikovaný certifikát či kvalifikovaný systémový certifikát, 
platnost se ověřuje k času doručení zprávy – dokumentu,

5.3.6. zda je připojen kvalifikovaný systémový certifikát, případně je uveden akreditovaný 
poskytovatel certifikačních služeb, který vydal certifikát a vede jeho evidenci

5.3.7. zda jsou v kvalifikovaném certifikátu obsaženy údaje pro jednoznačnou identifikaci 
osoby, která podepsala doručenou zprávu (ověření těchto skutečností provádí 
program).

5.4. V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, pak se uvede do 
identifikátoru, že „elektronický podpis není platný“, v opačném případě „elektronický 
podpis je platný“.

5.5. Po doručení zprávy se zasílá odesílateli potvrzení o doručení zprávy, které musí 
obsahovat: přesný čas doručenízprávy , č.j. došlé pošty obsažené v identifikátoru obce 
jež bylo přiděleno konkrétnímu dokumentu, elektronický podpis. V případě zjištění 
nedostatku uvedených výše je zaslána odesílateli informace o nemožnosti ověření 
platnosti zaručeného elektronického podpisu.



Obecní úřad Skalka u Doks

Směrnice č. 3/2010

Směrnice k elektronickým podatelnám

1. Předmět úpravy

1.1. Ustanovení této směrnice upravuje pravidla k elektronickým podatelnám.

1.2. Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví, a k němu 
příslušnými prováděcími vyhláškami, dále podle zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a k němu příslušným Nařízením vlády č. 495/2004 Sb.
a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

2. Vymezení pojmů

2.1. Elektronická pošta je prostředek k doručování písemností ve veřejné správě. Po 
novelizaci procesně právních předpisů mají takto doručené dokumenty stejnou váhu 
jako dokumenty listinné a plynou z nich stejné právní důsledky.

2.2. Elektronická podatelna slouží pro příjem elektronické pošty v obci. Tvoří ji souhrn 
technického vybavení, umožňující se připojit prostřednictvím sítě na elektronickou 
poštovní schránku podatelny, uložit a evidovat doručenou elektronickou poštu
a postoupit ji k dalšímu vyřízení.

3. Organizace elektronické podatelny

3.1. Hlavní elektronická adresa obce je: Obec Skalka u Doks 44, 47201 Skalka u Doks,

Česká Republika

3.2. Elektronické adresy zaměstnanců jsou:      prochazkova @ouskalka.cz

3.3. Veškeré dokumenty jsou zasílány na hlavní elektronickou adresu a dále se interně 
rozesílají na adresy jednotlivých zaměstnanců.

3.4. Pokud zaměstnanec obdrží dokument na svoji adresu z externího zdroje, je povinen jej 
přeposlat na hlavní elektronickou adresu k zaevidování. Obdobně se postupuje při 
odesílání dokumentů ze zaměstnaneckých elektronických adres. Dokumenty jsou 
přeposílány vždy s veškerými přílohami a dalšími součástmi (například elektronický 
podpis, certifikát atd.).

3.5. Přijímání a odesílání ryze soukromých zpráv ze zaměstnaneckých elektronických adres a 
hlavní elektronické adresy je zakázáno.

3.6. Elektronické adresy jednotlivých vedoucích odborů slouží pouze pro interní 
elektronickou komunikaci a pak pro jednoduchou externí komunikaci nahrazující 
telefonický rozhovor, bez nutnosti tyto elektronické zprávy evidovat.
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