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Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

účinné od 01.07.2021 
 

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování 
dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat, 
- Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
- Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
b) úřední hodiny podatelny, 
- pondělí a středa: 7:30 až 11:00 a 12:00 až 17:00 h; úterý a pátek: 7:30 až 11:00; čtvrtek: 7:30 až 11:00 
a 12:00 až 14:00 h 
 
c) elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty, 
-   epodatelna@holesov.cz 
- elektronická podatelna Živnostenského rejstříku (EP ŽR) pro aplikaci Jednotného registračního 
formuláře (JRF) 
 
d) identifikátor datové schránky, má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, popřípadě 
identifikátory dalších datových schránek, má-li je veřejnoprávní původce zřízeny a zpřístupněny, spolu 
s informací o vnitřní organizační jednotce, agendě nebo činnosti původce, pro které jsou další datové 
schránky určeny, 
- x8qbfvu 
 

e) další možnosti elektronické komunikace 
- elektronická adresa podatelna@holesov.cz pro neúřední neformální běžnou korespondenci, zprávy 
zaslané na tuto adresu nelze považovat za podání učiněné městu (Městskému úřadu) Holešov, pokud 
nebudou učiněny následné kroky (viz § 37 odst. 4 správního řádu) 
 

f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní 
původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů, 
- Přípustnými formáty datové zprávy dodávané na elektronickou adresu epodatelna@holesov.cz jsou 
formáty obsahující odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, 
který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru. 
pdf (Portable Document Format) 
txt/csv (prostý text) 
rtf (Rich Text Format) 
doc/docx (MS Word Document) 
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) 
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 
png (Portable Network Graphics) 
tif/tiff (Tagged Image File Format) 
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gif (Graphics Interchange Format) 
- Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou formáty obsahující 
odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje 
programovému vybavení určení typu datového souboru.  
pdf (Portable Document Format) 
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 
fo/zfo (602XML Filler dokument) 
html/htm (Hypertext Markup Language Document) 
odt (Open Document Text) 
ods (Open Document Spreadsheet) 
odp (Open Document Presentation) 
txt/csv (prostý text) 
rtf (Rich Text Format) 
doc/docx (MS Word Document) 
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) 
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) 
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 
png (Portable Network Graphics) 
tif/tiff (Tagged Image File Format) 
gif (Graphics Interchange Format) 
mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) 
wav (Waveform Audio Format) 
mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) 
 
- Maximální velikost datové zprávy dodávané na elektronickou adresu podatelny činí 10 MB, do 
datové schránky činí 20 MB.  
 
- Datová zpráva dodávaná na elektronickou adresu podatelny (s výjimkou EP ŽR podané přes Czech 
POINT) musí mít uznávaný elektronický podpis. Pokud ho nemá, nelze ji bez dalšího považovat za 
podání učiněné městu Holešov.  
 
g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty 
v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů, 
- CD-ROM 
- DVD 
 
h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo 
počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích 
zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen "škodlivý kód"), 
- nepodaří-li se městu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, město dokument 
nezpracovává 
 
i) důsledky vad dokumentů 
- Pokud město zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je 
schopno určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele 
o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se městu vadu 
doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, město dokument dále 
nezpracovává. Není-li město schopno určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný 
nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. 
- Město postupuje podle předchozího odstavce 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 město přijímá 
dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém 
město přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného 
technického nosiče dat.  
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert 
starosta města Holešova 


