
ÚDAJE O PROVOZU PODATELNY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, 

ÚSTECKÁ ULICE 

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě i adresou pro doručování 

dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: 

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 

Ústecká 160 

560 02 Česká Třebová 

 

Úřední hodiny podatelny ve školním roce 

Pondělí: 7,00 – 8,00 9,30 – 10,00 12,30 – 13,00 

Úterý:  7,00 – 8,00 9,30 – 10,00 12,30 – 13,00 

Středa: 7,00 – 8,00 9,30 – 10,00 12,30 – 13,00 

Čtvrtek: 7,00 – 8,00 9,30 – 10,00 12,30 – 13,00 

Pátek:  7,00 – 8,00 9,30 – 10,00 12,30 – 13,00 

 

Úřední hodiny o prázdninách: 

První a poslední pondělí v měsíci: 8,00 – 10,30 

 

Elektronická adresa podatelny: jana.mikesova@zs-ustecka.cz 

Identifikátor datové schránky: 8hkmkky  

Formáty datových zpráv:  PDF, docx. 

Přehled dalších přenosných nosičů dat: USB flash disk, CD, max.10MB 

V případě zjištění škodlivého kódu – např. viry, chybný formát atd., nebudou informace 

zpracovány. 

Důsledky vad dokumentů podle §4 odst.2 a 3.vyhl. 259/2012 Sb. 

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo 

nečitelný, a je schopen zjistit odesílatele, vyrozumí ho o zjištěné vadě a stanoví další 

postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve 

spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dále se na dokument nezpracovává. Není-li 

podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a 

kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. 

Podatelna postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě, 

včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky 

vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém 

podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném 



technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li 

k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat. 

Náležitosti elektronicky podepsaného podání:  

Podání musí být podepsáno elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu, který vydává akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Datová zpráva 

obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen 

Pokud je podatelna schopna z dokumentu doručeného na elektronickou adresu podatelny, 

zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, potvrdí odesílateli na tuto adresu, že 

dokument byl doručen a splňuje podmínky stanovené touto vyhláškou. Součástí zprávy o 

doručení je datum a čas, charakteristika datové zprávy, v níž byl dokument obsažen, 

umožňující její identifikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


