Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání
dokumentů
1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně
adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na
přenosných technických nosičích dat:
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Čsl. armády 1360/35
Most okres Most,
kraj Ústecký
Úřední hodiny podatelny:
Úřední hodiny 9:30 - 13:00
2) Elektronická adresa podatelny: info@omgm.cz
Uvedená adresa elektronické podatelny Oblastního muzea a galerie v Mostě je určena
pro příjem datových zpráv doručovaných. Datové zprávy jsou elektronickou obdobou
zásilky s doručenkou (datová zpráva - elektronická data, která lze přenášet prostředky
pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných
při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických
nosičích ve formě datového souboru).
3) Datová schránka: fnbk6vm
ID datové schránky „Oblastního muzea v Mostě“ fnbk6vm Používání datové schránky
je provozováno v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. Maximální souhrnná velikost jednoho podání
(včetně připojených příloh) uskutečněného pomocí datové zprávy datovou schránkou
je v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností
užívání a provozování informačního systému datových schránek, 20 MB.
4) Datové formáty přijímaných datových zpráv a datových souborů:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, PDF/A, html/htm, odt, ods, odp, txt,
rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav,
mp2/mp3, xml.

5) Parametry přenosných technických nosičů dat, na nichž lze předávat datové
zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD, USB flash disku a paměťových kartách.
Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné na operačním systému MS Windows.
6) Velikost jednoho podání:
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně připojených příloh)
uskutečněného na elektronickou adresu podatelny nebo pomocí přenosného
technického nosiče dat je 10 MB.
7) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv na elektronickou adresu
podatelny: Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena na elektronickou adresu
podatelny, zasláním zprávy.
8) Postup v případě zjištění škodlivého kódu* u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté
datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno
sdělení o zjištění škodlivého kódu.
9) Související právní předpisy:
 Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
být

nemusí

podepsány

zaručeným

elektronickým

podpisem.

 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto
zákona,

nemusí

být

podepsána

zaručeným

elektronickým

podpisem.

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

 Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních
služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu
dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných
poskytovatelů

certifikačních

služeb).

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně n některých dalších zákonů (zákon o elektronickém

podpisu),

ve

znění

pozdějších

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

předpisů.

