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Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail 

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Mgr. Zdeněk Tomáš / 152 

Oddělení vnitřní správy ztomas@kr-kralovehradecky.cz 

 

Věc: Povinně zveřejňované informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání 
dokumentů. 
 

Podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky 

č. 283/2014 Sb. musí původce na své úřední desce povinně zveřejnit informace o provozu podatelny a 

o podmínkách přijímání dokumentů.  

 

Na základě uvedeného zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje tyto informace: 

 

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování 

dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat 
 

Královéhradecký kraj 
Krajský úřad 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

 

b) úřední hodiny podatelny 
 

 Pondělí  8:00 – 17:00 
 Úterý   8:00 – 14:00 
 Středa  8:00 – 17:00 
 Čtvrtek 8:00 – 14:00 
 Pátek  8:00 – 14:00 
 

c) elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty 
 

 posta@kr-kralovehradecky.cz 
 

d) identifikátor datové schránky, má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, popřípadě 

identifikátory dalších datových schránek, má-li je veřejnoprávní původce zřízeny a zpřístupněny, spolu 

s informací o vnitřní organizační jednotce, agendě nebo činnosti původce, pro které jsou další datové 

schránky určeny 
 

 Identifikátor datové schránky Královéhradeckého kraje je "gcgbp3q". 

 

e) další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští 
 

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou 
komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro 
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doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu posta@kr-

kralovehradecky.cz. 
 

f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní 

původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů 
 

formát *.txt (prostý text) 
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) 
formát *.rtf (rich text format) 
formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
formát *.jpg, *.gif, *.jpe, *.jpeg, *.png (grafický formát) 
formát *.pdf (portable document format) 

 

g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v 

digitální podobě, včetně jejich technických parametrů 
 

CD (se souborovým systémem ISO9660) 
DVD 
 

Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy. 
 

Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání 
podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.  

 

h) 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 veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“) 
 

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí. V takovém 
případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze 
zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu 
odesílatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení 
dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu. 

 

i) důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu 

v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního 

předpisu 
 

Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný 
nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že 
dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a 
jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o 
zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu 
ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument 
nezpracovává. 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                 ……………………..……………. 

 

 JUDr. Ivana Křečková 

 ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
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