
Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě 

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 

Opletalova 6, 602 00 Brno 

Podatelna se nachází ve 2. NP v kanceláři školy. 

Úřední hodiny jsou každý všední den od 8:00 do 14:00. 

Elektronická adresa podatelny: vos.podatelna@eabrno.cz 

ID datové schránky: dwes4m9 

 

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě 

Škola přijímá dokumenty v digitální podobě ve formátech: 

PDF/A (ISO 19005), 

Fo/zfo (602XML Filler dokument), 

TXT, 

RTF, 

Odt (Open Document Text), 

Ods (Open Document Spreadsheet), 

Odp (Open Document Presentation), 

DOC/DOCX, 

XLS/XLSX, 

PPT/PPTX, 

HTM/HTML, 

PNG (ISO/IEC 15948), 

TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), 

JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), 

MPEG-2 (ISO/IEC 13818), 

MPEG-1 (ISO/IEC 11172), 

GIF, 

MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), 

MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3) 

WAV, PCM, 

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho 

struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD). 



datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB. 

CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém 

souborů FAT32 nebo NTFS 

Podání v elektronické podobě lze činit dle těchto právních předpisů: 

podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle 

správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – 

žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno 

uznávaným elektronickým podpisem – za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno 

způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými 

prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu 

Potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny 

Pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, 

potvrdí pracovník podatelny odesílateli její doručení. 

 

Součástí zprávy potvrzující doručení je: 

datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě 

sekundy, 

text průvodní části datové zprávy (průvodní text mailu bez příloh) 

Zjištění závad u přijatého podání 

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo 

poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo 

dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit 

odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí 

škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její 

odstranění. Nepodaří-li se škole zařízení ve spolupráci s odesílatelem vadu 

dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává 

dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze 

zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej 

odeslal. 

 

 

 

 

 

 



Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální 

podobě na přenosných technických nosičích dat 

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 

Opletalova 6, 602 00 Brno 

 

Úřední hodiny podatelny 

pondělí – pátek 8:00 – 14:00 

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty) 

vos.podatelna@eabrno.cz 

 

Identifikátor datové schránky 

dwes4m9 

 

Další možnosti elektronické komunikace 

vos@eabrno.cz 

vos.zastupce@eabrno.cz 

 

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve 

kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických či 

jiných parametrů 

 

Formáty datové zprávy, které EA VOŠ sociálně právní v digitální podobě přijímá, jsou 

stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností 

užívání a provozování ISDS. 

 

(pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, 

jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, 

shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd) 

 

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany EA VOŠ sociálně právní 

omezena. Pro email je maximální velikost do 15 MB, pro elektronické podání 

prostřednictvím on-line systému maximálně do 20 MB. Omezena ze strany 

provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové 

schránky. Maximální velikost datové zprávy je 20 MB. 



 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v 

digitální podobě, včetně jejich technických parametrů 

 

CD, DVD, USB 

 

Velikost podání z hlediska množství dat není ze strany EA VOŠ sociálně právní nijak 

omezena. 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného 

datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na 

informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (škodlivý kód). 

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva 

není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. 

Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, 

odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze 

určit odesílatele, EA VOŠ sociálně právní ho vyrozumí a vyzve k nápravě. 

 

Důsledky vad dokumentů 

 

Pokud EA VOŠ sociálně právní zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je 

neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní 

údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další 

postup pro její odstranění. Nepodaří-li se EA VOŠ sociálně právní vadu doručeného 

dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, EA VOŠ sociálně právní 

dokument dále nezpracovává. Není-li EA VOŠ sociálně právní schopen určit 

odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní 

údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. 

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny  

vos.podatelna@eabrno.cz 

 

 


