Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání
dokumentů
Podatelna
Poštovní listovní podání je možno provést na adrese:
Muzeum jihovýchodní Moravy, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
Poštovní listovní podání je možno provést na uvedené adrese nebo osobně na podatelně muzea
(sekretariát) – budova č. 14, 5. nadzemní podlaží, v čase od 8:00 – 14:30 hodin (pondělí – pátek).
Doručené dokumenty musí být úplné, nepoškozené a čitelné. Pokud bude odesílatel znám, bude
vyzván k odstranění nedostatků. V případě, že nebude možné odesílatele určit, nebude dokument
přijat a zpracován.

Elektronické podání je možno provést:
Elektronická adresa podatelny: podatelna@muzeum-zlin.cz
Na uvedenou e-mailovou adresu mohou občané nebo právnické osoby, které nejsou orgán
veřejné moci, zasílat svá podání, u kterých předpokládají oficiální vyřízení (s přiděleným
číslem jednacím). Tato podání mohou být případně i digitálně podepsaná.
Elektronická adresa: info@muzeum-zlin.cz
Na tuto adresu zasílejte dotazy, podněty, přání, případné reakce pro jednotlivé zaměstnance
MJVM. V adresáři organizace můžete pro tyto účely využít i adresy na zaměstnance muzea.
Elektronická adresa datové schránky: bhrk6bs
ID datové schránky využívají především instituce vedené jako orgány veřejné moci.
Přenosný technický nosič – CD, DVD, USB flash disk (nosič bude vrácen pouze na výslovnou
žádost)

Velikostní omezení emailových a datových zpráv – emailové zprávy i zprávy odeslané v systému
datových schránek jsou omezeny součtem všech příloh, které nesmí překročit 20 MB.
Přijímané formáty příloh a emailových zpráv
PDF (verze 1.7 a vyšší, PDF/A)
Textové formáty TXT, RTF
Běžné office formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX
PNG, TIF/TIFF, JPG/JPEG/JFIF

V případě podání více elektronických dokumentů je nutné označit dokument, který je předmětem
podání a ostatní jako jeho přílohy.
Bezpečnost zpráv
Pokud zprávu nelze zobrazit (tzn. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový
kód, který je způsobilý přivodit škodu, či jinak ohrozit funkčnost počítačového systému, je taková
zpráva odstraněna.
Potvrzení o doručení
Automatická zpráva potvrzující doručení emailové či datové zprávy není potvrzení splnění náležitosti
podání podle jiných právních předpisů. Muzeum tak neručí za odesílání takového oznámení.

