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Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
1. Krajský úřad Libereckého kraje přijímá podání:
• v analogové podobě
- podaná osobně na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje,
- podaná poštou.
• v digitální (elektronické) podobě
- podaná elektronicky do datové schránky,
- podaná na elektronickou adresu podatelny,
- podaná na přenosném technickém nosiči dat.

2. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro
doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích
dat je:
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

3. Úřední hodiny podatelny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

-

17:00
16:00
17:00
16:00
15:00

4. Přehled přenosných technických nosičů, které lze doručit do podatelny Krajského úřadu
Libereckého kraje:
CD
DVD
5. ID datové schránky pro příjem dokumentů v digitální podobě je:
c5kbvkw
6. Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě je:
podatelna@kraj-lbc.cz
Tato elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání a podnětů doručovaných Libereckému
kraji a Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Elektronická podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje je způsobilá přijímat elektronická podání bez
elektronického podpisu nebo podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 623 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: tereza.palova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu nebo Libereckému kraji činit právní
úkony v elektronické podobě:
Podání, která nemusí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem:
- Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 123/1998Sb. o právu na informace o ŽP, ve znění pozdějších předpisů,
- Podnět podle § 42 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání, která musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem:
- Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- Stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (od 1. 1. 2011 podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád)
- Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
- Podání podle zákona č. 109/20002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů
- Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

7. Požadavky na elektronická podání (přehled přípustných datových formátů přijímaných
dokumentů):
Pokud je přílohou elektronického podání soubor, Krajský úřad akceptuje soubory ve formátech:
- pdf
- txt
- ppt
- gif

- PDF/A
- rtf
- jpg/jpeg
- mpeg1/mpeg2

- fo/zfo
- doc
- png
- wav

- html/htm
- xls
- tiff
- mp2/mp3

Jednou zprávou je možné zaslat pouze jedno podání.
Celková velikost elektronického podání je omezena na 10 MB.

8. Příjem elektronického podání:
Obdrží-li podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele zprávou odeslanou na adresu uvedenou
v podání. Podatelna dále vyrozumí odesilatele o zpracování podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol
podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti viru, platnosti zaručeného elektronického podpisu (je-li k podání
připojen) atd. Je-li podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, podatelna zkontroluje jeho platnost,
v případě neplatnosti elektronického podpisu podatelna o tom odesilatele vyrozumí. Součástí vlastního
potvrzení o doručení podání je elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny a datum a čas
s přesností na sekundy, kdy bylo podání doručeno podatelně.

Př. Zpráva – přijetí digitální zprávy s elektronickým podpisem
„datum“, „čas s přesností na sekundy“

Liberecký kraj
Vaše podání ze dne: „datum“, „čas s přesností na sekundy“
„Věc“ podané datovou zprávou
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: „KULBxxxxxxxx“
Datum zaevidování: „datum“, „čas s přesností na sekundy“
Váš osobní přístupový kód: „KULBxxxxxxxx“
Vaše evidenční údaje: „Název adresáta, ulice, PSČ, e-mail …“
Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:
Kontrola elektronického podpisu: Ověřeno
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OK

„Odpovědná osoba za zpracování podání“
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Př. Zpráva – přijetí digitální zprávy bez elektronického podpisu
„datum“, „čas s přesností na sekundy“

Liberecký kraj

Vaše podání ze dne: „datum“, „čas s přesností na sekundy“ v obsahu zprávy: „Věc“
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: „KULBxxxxxxxx“
Datum zaevidování: „datum“, „čas s přesností na sekundy“
Váš osobní přístupový kód: „KULBxxxxxxxx“
Vaše evidenční údaje: „Název adresáta, ulice, PSČ, e-mail…“
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:
„Odpovědná osoba za zpracování podání“

9. Způsob nakládání s neúplnými, poškozenými a nedostupnými dokumenty
Pokud je Krajskému úřadu Libereckého kraje podán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo
poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze-li z něho určit odesilatele a jeho
kontaktní údaje, vyrozumí ten, kdo dokument přijal odesilatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další
postup pro její odstranění.
Pokud je Krajskému úřadu Libereckého kraje podán dokument v digitální podobě, který není dostupný
podatelně (tj. není ve formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nelze jej zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, porušený soubor, zpráva infikovaná virem apod.) a lze-li z něho určit
odesilatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesilatele, vyrozumí ten, kdo dokument přijal
odesilatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Ve zprávě je uveden konkrétní důvod
nepřijetí.
Nepodaří-li se ve spolupráci s odesilatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává.
Pokud u dokumentu v analogové podobě, který je neúplný, nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo u dokumentu v digitální podobě, který není dostupný podatelně,
nelze určit, kdo jej odeslal, nebude zpracován.

10. Další možnosti elektronické komunikace s Krajským úřadem Libereckého kraje:
obecný kontaktní e-mail:
kontaktní centrum:

info@kraj-lbc.cz
kc@kraj-lbc.cz
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