Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový
řád, v platném znění
a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu
nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna
správce daně
Pondělí 8:00–17:00
Středa 8:00–17:00

b) elektronická adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových
zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout
Elektronická adresa elektronické podatelny je podatelna.vinohrady@ brno.cz.
Elektronická podání je možné doručit i na datových nosičích osobně na běžnou podatelnu
Úřadu městské části Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno 628 00. V elektronické
podobě se příjmají všechna datová podání.
Jako datové nosiče lze použít:


CD (CD-R, CD-RW) s formátem ISO 9660



USB flash disk s rozhraním USB 1.1 nebo 2.0



Paměťovou kartu typu SD (Secure Digital), mini SD, MMC (MultiMedia Card), RS
MMC, CF (Compact Flash), MD (Micro Drive), MS (Memory Stick), SM (Smart Media)

Pokud si přejete datový nosič vrátit, během předávání na to výslovně upozorněte úředníka přijímacího podání. Ten ihned zhotoví kopii a datový nosič Vám vrátí. Dodatečné žádosti o vrácení nebudou akceptovány.
Elektronická podání na elektronickou podatelnu jsou přijímána v podobě Internetové elektronické zprávy (e-mail) vyhovující standardu RFC 822 a jeho aktualizacím a rozšířením dle
standardu (RFC 2045, 2046, 2049, 2822). Hlavní zpráva může obsahovat pouze textové údaje.
Veškerá ostatní data musí být v podobě příloh. Zpráva musí být podepsaná elektronickým
podpisem. Pro elektronický podpis musí být použitý kvalifikovaný certifikát splňující zákonné podmínky. Akreditaci od MI ČR pro vydávání těchto certifikátů mají v současné době
tyto subjekty:


Postsignum (Česká pošta)



I. Certification Authority



eIdentity

Data se přijímají v následujících formátech (platí jak pro přílohy ve zprávách zaslaných na
elektronickou podatelnu, tak pro datové nosiče):


Textové dokumenty: ODT (Open Document Text), RTF (Ritch Text File), PDF (Portable Document
Format), HTML (Hypertextový dokument), TXT (Prostý text s kódováním UTF-8 nebo ISO-8859-2
nebo Win-1250)



Tabulkové dokumenty: ODS (Open Document Sheet), CSV (Textové hodnoty oddělené tabelátorem
nebo středníkem s kódováním UTF-8 nebo ISO-8859-2 nebo Win-1250)



Grafická data: bitmapy JPEG, GIF, PNG, TIFF; vektorová grafika SVG (Scalable Vector Graphic),
DXF (Data eXchange Format)



Zvuková data: MP3, OGG Vorbis

Elektronická podání, která by mohla poškodit informační systém úřadu (zavirované zprávy)
budou odmítnuta. V případě podání na elektronickou podatelnu jsou takovéto zprávy z bezpečnostních důvodů ihned na vstupní Internetové bráně skartovány a na elektronickou podatelnu nejsou vůbec doručeny. V takovémto připadě odesílatel neobdrží žádné oznámení o přijetí.
Zaměstnanci úřadu používají zaměstnanecké elektronické podpisy vydané certifikační autoritou Postsignum QCA (Česká pošta). Abyste mohli ověřit platnost těchto certifikátů, musíte
mít naimporotvané kořenové certifikáty Postsignum.
c) seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob
Certifikační autorita: Česká pošta
Jméno

e-mailová adresa

Ing. Květoslav Pekárek

pekarek@vinohrady.brno.cz

Ing. Roan Kubíček

kubicek@vinohrady.brno.cz

Ing. Jan Černý

cerny@vinohrady.brno.cz

Nataša Hornová

hornova@vinohrady.brno.cz

Aktuální kvalifikované certifikáty lze zjistit na:
http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html
d) čísla účtů, na které jsou přijímány platby
Poplatky, pokuty:
č. ú.:

9005-17027621/0100

