INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ
V ÚRAZOVÉ NEMOCNICI V BRNĚ
ADRESA A PŘÍSTUP K PRACOVIŠTI „P ODATELNA“
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA 139/6, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO
(budova Koliště 41, přízemí – vstup od vrátnice z ul. Ponávka přes dvůr)

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený
dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele
dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další
postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele
dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Úrazová nemocnice v Brně dále
nezpracovává.
Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte č. j. nebo vyřizující osobu, pokud jsou Vám
známy.
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV NA TECHNICKÝCH NOSIČÍCH DAT:
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ, PONÁVKA 139/6, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO
Elektronická adresa podatelny: podatelna@unbr.cz
ID datové schránky: bntmab8
Tel.: 545 538 370
Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 14.30 (pochůzka po ÚN 10.00 – 10.45, oběd 12.00 – 12).
DATOVOU ZPRÁVU (PODÁNÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ) JE MOŽNÉ DORUČIT:

prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je
20 MB,
zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy
je 10 MB,
na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.
PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NA PŘENOSNÉM TECHNICKÉM NOSIČI DAT:

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.
PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DATOVÝCH ZPRÁV:

přijímáme pouze datové formáty definované "Vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby –
259/2012 Sb." v "§ 23 Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě"
Zprávy obsahující jiné formáty digitálních dokumentů, než jsou uvedeny výše, nezpracováváme.
NÁLEŽITOSTI DORUČOVÁNÍ DATOVÉ ZPRÁVY:

https://d.docs.live.net/ee51be58a0bacdff/UN/Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání
dokumentů v0.docx 1

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor
je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.
BEZPEČNOST DATOVÉ ZPRÁVY:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje
datový formát, který Úrazová nemocnice v Brně nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý
přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných nemocnicí, není
podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.
POTVRZENÍ O DORUČENÍ DATOVÉ ZPRÁVY:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných
právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti
nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta
přiměřená lhůta.
ZÁKLADNÍ VÝČET PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ČINNOST PODATELNY:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES;
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému
datových schránek.

10. prosince 2019

