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Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání 

dokumentů v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 

 
 

Centrální podatelna  

 Doručovací a korespondenční adresa podatelny:  

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace  

Husitská 1683/2 

434 01  Most 

 

 Úřední hodiny podatelny:  

Po 8:00 – 09:00  13:00 – 14:00 h  

Út 8:00 – 09:00  13:00 – 14:00 h  

St  8:00 – 09:00  13:00 – 14:00 h  

Čt  8:00 – 09:00  13:00 – 14:00 h  

Pá 8:00 – 09:00  13:00 – 14:00 h  

 

 Důsledky vad doručených dokumentů:  

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána podání doručená v listinné podobě  

(analogová podoba) prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem a 

osobně.  

V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný (z hlediska 

úplnosti podání podatelna posuzuje pouze celistvost a nepoškozenost 

doručované zásilky nikoli úplnost z hlediska obsahu a obsahových náležitostí 

podání) nebo nečitelný, dokument se dále nezpracovává. Pokud je možné určit 

odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě 

vyrozuměn.  
 

 Elektronická podatelna  

Elektronická podatelna sídlí na stejné adrese jako centrální podatelna (viz výše).  

Elektronická adresa podatelny:  kojeneckyustav@kumost.cz 

ID datové schránky: hfiuyy9  
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Dokument v digitální podobě (písemný, zvukový nebo obrazový záznam 

vytvořený prostředky informační techniky) lze doručit zejména:  

➢ prostřednictvím informačního systému datových schránek,  

➢ zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny,  

➢ na přenosném technickém nosiči dat.  

Jednou zprávou lze učinit pouze jedno podání. A pokud je součástí jednoho 

podání více elektronických souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastním 

podáním, a které soubory jsou jeho elektronickými přílohami.  

 

 Podmínky doručování prostřednictvím Informačního systému datových 

schránek.  

V rámci jedné datové zprávy je možné zaslat obsah o velikosti 20 MB v 

následujících formátech: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, docx, xls, xlsx 

případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. 

 

 Podmínky doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (zaslané 

e-mailem na elektronickou adresu podatelny).  

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) je možné 

zaslat pouze jedno podání, jehož obsah bude v maximální velikosti 20 MB.  
 

 Technické parametry technických nosičů dat.  

přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flashdisk, 

který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné 

podatelně.  

 

 Postup v případě zjištění závad u přijatého podání.  

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. 
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