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Článek 1
Účel
(1) Účelem tohoto pokynu je určení osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
a stanovení pravidel pro přístup do datové schránky.
Článek 2
Určení administrátora
(1) Dle ust. § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o el. úkonech“), jako osoba
oprávněná k přístupu do datové schránky statutárního města Brna, městské části Brnostřed,
určuji
administrátorem dle ust. § 8 odst. 7 zákona o el. úkonech vedoucího Odboru
informatiky, Bc. Arnošta Kolbábka, který je oprávněn činit úkony ve vztahu
k pověřeným osobám a ministerstvu.
(2) Administrátor je dále oprávněn ve smyslu ust. § 8 odst. 8 zákona o el. úkonech určit
pověřené osoby oprávněné k přístupu k dokumentům v datové schránce.
Článek 3
Povinnosti administrátora a osoby pověřené k přístupu
(1) Administrátorovi a dále každé osobě pověřené k přístupu do datové schránky
ukládám
 využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost
informačního systému datových schránek,
 uvědomit neprodleně administrátora nebo osobu oprávněnou k přístupu do
datové schránky o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky,
 řídit se příslušnými ustanoveními zákona o el. úkonech, Spisovým a skartačním
řádem ÚMČ BS a souvisejícími předpisy.
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