KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Základní informace o činnosti elektronické podatelny Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj od 1.2.2005 :
adresa elektronické podatelny: ku.prostredokraj@cuzk.cz
adresa úřadu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 9, 182 12 Praha 8.
Elektronické podání se potvrzuje E-mailovou zprávou, která bude obsahovat kopii doručené zprávy,
přidělené číslo jednací a datum přijetí. Zpráva bude vypadat následovně:
„Katastrální úřad pro Středočeský kraj v Praze potvrzuje doručení Vaší níže uvedené zprávy
dne <datum, čas s přesností na sekundy> a přiděluje jí číslo jednací <číslo jednací>. <text přijaté
zprávy>, <uznávaný elektronický podpis obsluhy podatelny nebo zaručená elektronická značka
podatelny>“

Upozornění:
pokud byl v těle datové zprávy nebo v příloze doručené na poštovní server nalezen
škodlivý kód, je datová zpráva vyřazena ze zpracování a rovněž se neodesílá potvrzení
o doručení.
technické parametry zpráv, pro jejichž přijetí má e-podatelna programové vybavení:
 rtf, pdf, jpg, txt, gif, htm nebo doc do verze MS Wordu 2007 se zakázanými makry
 přípustná velikost přijímaných zpráv je do 10 MB
 technického nosiče, na nichž lze předávat zprávy – CD-R, flash disk

dotazy na činnost e-podatelny: tel.: 284 043 388
držitelé kvalifikovaného certifikátu (obsluha e-podatelny): Ing. Jiří Hautke, Kateřina
Zemanová a Hana Bohdanecká
seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči příslušnému úřadu činit právní úkony v
elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména v souvislosti s použitím uznávaného
elektronického podpisu:
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
- zákon 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.)
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
časy vyzvedávání doručených elektronických podání e-podatelnou úřadu: 8.00–8.30, 14.30–15.00

Upozornění:
-

kromě písemného nebo ústního podání do protokolu anebo podání v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, je možno
učinit podání v elektronické podobě bez elektronického podpisu nebo podání
telefaxem, a to za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním

podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem,
-

ten, kdo činí podání v elektronické podobě musí současně uvést poskytovatele
certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci. Úřad
uznává pouze certifikáty vydané I.CA, Českou poštou a E-identity.

-

- vzhledem k povinnosti kontroly zneplatněných certifikátů může dojít k odbavení
zprávy až následující pracovní den,

-

formou elektronického podání nelze činit návrh na vklad věcných práv do
katastru nemovitostí, ani návrhy na další zápisy do KN.
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