
Způsoby podání dokumentů na Úřad MO Pardubice IV 

Podání doručené v listinné podobě 
Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že 

není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává. 

 Podání doručené na přenosném technickém nosiči dat 

• podatelna přijímá pouze podání na CD, DVD nebo flash disku, 

• jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, 

PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, 

TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 

13818, MPEG‐1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer 

II (MP2), MPEG‐1 Audio Layer III nebo 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) 

• pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který 

dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto 

podání, 

• technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání 

podatelně nebo uvedenou v příloze elektronického podání, 

• jedno podání musí být na jednom technickém nosiči dat. 

 

 Podání doručené na elektronickou adresu podatelny 

• jednou e-mailovou zprávou může být zasláno pouze jedno podání o max. velikosti 10MB, 

• pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který 

dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto 

podání, 

• jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, 

PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, 

TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 

13818, MPEG‐1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer 

II (MP2), MPEG‐1 Audio Layer III nebo 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) 

 

 Podání učiněné prostřednictvím informačního systému datových schránek 

• podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou 

ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, 

• pro dokumenty přenášené v datové zprávě do datové schránky Městského obvodu Pardubice 

IV jsou přípustné tyto datové formáty: DOC/ DOCX, XLS/ XLSX, TXT, RTF, ZFO, PDF verze 

1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, 

revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG‐2 - ISO/IEC 13818, MPEG‐

1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG‐1 Audio Layer II nebo MPEG‐2 Audio Layer II (MP2), 

MPEG‐1 Audio Layer III nebo 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) 

 


