
Podmínky příjmu dokumentů v digitální podobě pro Gymnázium Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 

 

1. Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný 

na podatelně. Dokument v digitální podobě je dostupný na podatelně, pokud je ve formátu, 

ve kterém veřejnoprávní původce přijímá data v digitální podobě. Lze-li jej zobrazit 

uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje-li škodlivý kód.  

2. Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 jako veřejnoprávní původce vykonává 

spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, ukládá 

doručenou datovou zprávu v elektronickém systému spisové služby ve tvaru, ve kterém mu 

byla doručena. 

3. Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB. 

4. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou: PDF, PDF/A, xml, html, 

ods, odt, odp, txt, rtf, xls/xlsx, ppt/pptx, doc/docx, jpg, png, tif/tiff, zfo (602XML Filler 

dokument), jpeg/jfif. 

5. Formáty uvedené v bodu 4 jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové 

schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové 

zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru. 

6. Formát uvedený v bodu č. 4 je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové 

schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové 

zprávy. 

7. Přenosné technické nosiče dat, ze kterých se přijímají dokumenty v digitální podobě: CD, DVD 

se souborovým systémem ISO 9660 (CD či DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se 

podávajícímu), USB Flash disk, USB externí HDD.  Podání na jiných nosičích nebudou přijata. 

8. Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým 

podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, či opatřen kvalifikovaným 

časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.  

9. 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.  

 


