
 
 
 
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 
 
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně i adresou pro 
doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích (přenosných 
technických nosičích dat): 

Národní ústav duševního zdraví 
Podatelna  
Topolová 748 
250 67  Klecany 

 

Úřední hodiny podatelny: 
 Po – pá 7,30 – 15,30 h 

 

Elektronická adresa podatelny:  
podatelna@nudz.cz 

 

Identifikátor datové schránky:  
uehpcbb 

 

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

CD ROM, DVD, USB Flash disk 

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně 
jejich technických, případně jiných parametrů 

Přijímané formáty datových zpráv 

 Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) — 
soubory vytvořené Microsoft Office 

 ODT, ODS 
 ODP 
 PDF 
 PDF/A, ISO 19005 TXT  
 RTF  
 HTML 
 ZFO 

Grafické formáty: 

 JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 

 TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný 

 PNG, ISO/IEXC 15948 

 GIF 
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Videoformáty: 

 MPEG-2, ISO/IEC 13818 

 MPEG-1, ISO/IEC 11172 
 
Zvukové formáty: 

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

 MPEG- 1 Audio Layer III nebo MPEG- 2 Audio Layer III (MP3), 

 WAW 

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené: 

a. informačním systémem datových schránek je 20 MB, 

b. e-mailem na elektronickou adresu podatelny je 10 MB, 

c. na přenosném technickém nosiči je 150 MB. 

 

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

nebo jiné závady, důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je 
způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích 
a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále 
zpracovávána. 

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci 
s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván. 

 


