Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů
Adresa pro doručování analogových dokumentů:
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Rumburská 89
277 21 Liběchov

Elektronická adresa podatelny:
E-mailová adresa elektronické podatelny je uzfg@iapg.cas.cz.

Identifikátor datové schránky:
ID Datové schránky je tw6hm2a.
Úřední hodiny podatelny:
pondělí 8,00 - 11,30 12,00 - 14,00
úterý

8,00 - 11,30 12,00 - 14,00

středa

8,00 - 11,30 12,00 - 14,00

čtvrtek 8,00 - 11,30 12,00 - 14,00
pátek

8,00 - 11,30 12,00 - 14,00

sobota zavřeno
neděle zavřeno

Přehled datových formátů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:
Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X),
PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office
PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
TXT – prostý text
RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu
Obrazové dokumenty:
JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Point Photographic Experts Group File Interchange
Format
TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný
GIF – Graphic Interchange Format
PNG, ISO/IEC 15948 – Network Graphics
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v
elektronické podobě:
CD ROM, DVD, USB Flash disk
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt tzv.
škodlivého kódu:
Pokud je u doručeného dokumentu v digitální podobě zjištěn škodlivý kód,
ale dokument obsahuje věcné informace, které mohou být bezpečně využity ve vztahu
k dalšímu zpracování dokumentu a mohou být bezpečně uloženy mimo elektronickou
podatelnu, uloží se dokument do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty se škodlivým
kódem ÚŽFG AV ČR, v. v. i. neukládá, ale zničí. V takovém případě se elektronický
dokument považuje za nedoručený.
Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu obsahujícího škodlivý kód elektronickou
adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění,
popřípadě zničení dokumentu. O přijetí elektronického dokumentu se škodlivým
kódem a odeslání vyrozumění odesílateli se vede zvláštní evidence.

