
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentu dle § 2 odst.3 

vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 
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Dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky 

( uvedenou v § 8 odst.1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla 

pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více  

osob. Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno. Dokument 

v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je 

vždy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej 

zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahují škodlivý kód a dále v případě, že je 

dodán na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokument v digitální 

podobě. 

 

Úřad městyse akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech: 

 .pdf (Portable Document Format) 

 .xml (Extensible Markup Language Document) 

 .txt (prostý text) 

 .doc/docx (MS Word Document) 

 

Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí ISDS je omezena na 5 MB. 

Formáty uvedené jsou přípustnými formáty datové zprávy, obsahují-li odpovídající příponu. 

Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému 

vybavení určení typu datového souboru. 

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com, *.bat, *.vbs apod.) nebudou přijaty – při zjištění 

jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodu smazány. 

 

 

V případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, 

je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód 

(viry, červy, trojské koně apod.), není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty 

v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad 

přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného 

technického nosiče dat, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje 

odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se úřadu vadu 

doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, úřad dokument 

nezpracovává. Není-li úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný 

nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále zpracovává. 

 

 

 



 

Důsledky vad dokumentu podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.: 

Pokud úřad při příjmu dokumentu zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo 

poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a lze-li z nich určit 

odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad 

odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li 

se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument 

nezpracovává. 

 

 

 


