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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 29.11.2018 (doručena 29.11.2018 emailem)
Ing. J. E. žádal o poskytnutí řádného protokolu o příjmu jeho elektronického podání ze dne
19.10.2018, přičemž z protokolu má být patrné datum a čas učiněného podání, datum a čas
přijetí podatelnou Fondu, počet příloh a potvrzení o platnosti elektronického podpisu. Dále žádal
o sdělení, komu bylo podání přidáno k vyřízení.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11.12.2018
E-mailová komunikace není zaručeným komunikačním prostředkem, podání určené vůči OVM
(orgánu veřejné moci) je doručeno až okamžikem dodání zprávy do el. podatelny úřadu, nikoliv
okamžikem odeslání podání. Po přijetí el. podání na adresu podatelna@szif.cz, proběhne
kontrola všech náležitostí. Odesílateli je zasláno potvrzení o přijetí podání nejpozději první
pracovní den. Dle § 4, odst. 8 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), musí toto potvrzení obsahovat datum a čas
doručení dokumentu, dále pak charakteristiku datové zprávy, v níž byl dokument obsažen,
umožňující její identifikaci. Vámi požadovaná data o počtu stran a příloh v tomto potvrzení
obsaženy být nemusí.
Vaše podání bylo přijato dne 20. října 2018 v 00:00:03 hodin (což byla sobota). Z tohoto důvodu
Vám bylo potvrzení Vašeho podání doručeno první pracovní den v pondělí 22. října 2018
v 12:28:12 hodin a bylo mu přiděleno čj. SZIF/2018/0589932. Tento postup je v souladu
s odkazem uvedeném na https://www.szif.cz/cs/podatelna, kde je způsob přijetí popsán. Po
ověření s dodavatelem informačního systému došlo k přijetí zprávy ve výše zmíněný čas
s přesností na vteřiny dle vyhlášky.
Údaje, které zmiňujete, jsou ve výše zmíněné vyhlášce opravdu obsaženy v § 3, odst. 3, ale
jedná se o data, která musí veřejnoprávní původce zaznamenat do své evidence při přijetí
dokumentu v analogové podobě.
Vaše podání bylo předáno k vyřízení pracovníkovi RO SZIF Hradec Králové, Ing. M. M.
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