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Pravidla o provozu podatelny a o podmínkách přijímání 

dokumentů na VŠFS 

 

Adresa pro doručování dokumentů Vysoká škola finanční a správní, a. s. (VŠFS) 

v analogové podobě a dokumentů   Podatelna 

na přenosných nosičích dat:   Estonská 500    

      101 00 Praha 10 

Telefon:      (+420) 210 088 800 

Úřední hodiny podatelny:    Po – Pá   9.00 – 15.00 

Elektronická adresa podatelny:   info@vsfs.cz 

Identifikátor datové schránky:   6rq65x3 

Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny a prostřednictvím 

datové schránky: 

pdf (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší, 

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005, 

txt (prostý text), 

odt (Open Document Text), 

ods (Open Document Spreadsheet), 

html/htm (Hypertext Markup Language Document), 

doc/docx (MS Word Document), 

rtf (Rich Text Format), 

xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet), 

ppt/pptx (MS Power Point Prezentation), 

fo/zfo (602XML Filler Document), 

png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948, 

tif/tiff (Tagged Image File Format), revize 6 – nekomprimovaný, 

jpg/jpeg/jfif (Point Photografic Experts Group File Interchange Format), ISO/IEC 10918, 

gif (Graphics Interchange Format), 

mpeg-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1), ISO/IEC 11172 

mpeg-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2), ISO/IEC 13818, 

mp2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II), 

mp3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III), 

wav (Waveform Audio Format) 

isdoc/isdocx (Information Systém Document), verze 5.2 a vyšší 

XML (Extensible Markup Language Document), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je 

popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTP (Document Type Definition). 
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Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB. 

Maximální velikost datové zprávy přijímané datovou schránkou je 20 MB. 

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty 

v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů: 

 CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660, 

 DVD se souborovým systémem UDF, 

 USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFS. 

Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Přenosný technický 

nosič dat je součástí podání. Vrácení nosiče je možné pouze na žádost dodávající strany. 

Podatelna dále zjistí, zda dokument v digitální podobě uložený na nosiči je úplný, lze jej 

zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v povoleném 

datovém formátu. 

 

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

formátu nebo chybného počítačového programu (škodlivého kódu): 

 Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo 

počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému VŠFS, 

podatelna takovýto dokument nebude dále zpracovávat. 

 

Důsledky vad dokumentů: 

Pokud je VŠFS dodán dokument v digitální podobě, který je neúplný, nečitelný nebo 

poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a lze-li z něj určit 

odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její 

odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit a 

nelze-li určit odesílatele, podatelna tento dokument dále nezpracovává. 

V případě hromadně šířeného nevyžádaného sdělení (např. reklamního charakteru) 

nebo sdělení odeslaného z e-mailové adresy, která bude vyhodnocena jako podvržená (tj. jako 

spam), nebude tato e-mailová zpráva dále zpracovávána a odesílatel nebude o této skutečnosti 

informován. Za spam naopak nebude považováno vyžádané reklamní sdělení a korespondence 

obchodního nebo soukromého charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


