
Centrální podatelna Sociálních služeb města Pardubic

Adresa: Sociální služby města Pardubic

Kpt. Jaroše 726

531  81  Pardubice

Úřední hodiny: PO - PÁ:    6:30 - 15:00

Telefonní číslo: 466 614 229

Elektronická adresa podatelny: info@ssmpce.cz

Identifikátor datové schránky: 9hzk7z6

Formy podání :

Podatelna přijímá listinné dokumenty, digitální dokumenty a 

digitální dokumenty doručované na přenosných technických 

nosičích dat.

Podání doručené v listinné podobě

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je 

neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit 

odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna 

odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její 

odstranění. Nepodař-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu 

odstranit, dokument se dále nezpracovává. 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.

Podatelna přijímá pouze podání na CD, DVD nebo flash disku.

Přípustné datové formáty dokumentů - DOC/DOCX, XLS/XLSX, 

TXT, RTF, ZFO, PDF, PDF/A.

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 jednou technickém nosiči dat.

Jednou e-mailovou zprávou může být zasláno pouze jedno 

podání o maximální velikosti 10 MB

Přípustné datové formáty dokumentů - DOC/DOCX, XLS/XLSX, 

TXT, RTF, ZFO, PDF, PDF/A.

Je-li na elektronickou adresu podatelny doručeno elektronické 

podání, je o tom odesílatel obratem vyrozuměn e-mailovou 

zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Je-li podatelně doručen dokument v digitální podobě neúplný, 

nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje 

škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém SsmP přijímá 

dokumenty v digitální podobě, vyrozumí podatelna odesílatele o 

zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-

li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se 

dále nezpracovává.

Podání doručené na přenosném 

technickém nosiči dat

Podání doručené na elektronickou 

adresu podatelny

mailto:info@ssmpce.cz


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.

Přípustné datové formáty dokumentů - ZFO, PDF, PDF/A

Podání učiněné prostřednictvím 

informačního systému datových 

schránek


