Přehled informativních E-mailů k podání
doručovanému soudu

První e-mail, který přijde podateli je odesílán z centrální podatelny. Tento e-mail splňuje § 6
odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. E-mail je podepsán certifikátem a je ve znění:
Předmět e-mailu: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem <běžné číslo podání/ ročník>
Vaše podání ve věci "<předmět>" s evidenčním číslem <evidenční číslo podání> a s běžným
číslem <běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum doručení ve formátu
dd.mm.yyyy hh24:mi:ss>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh: <počet příloh>
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby.
<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.

Druhý e-mail odesílá podatelna v případě, že některá z kontrol podání nedopadla dobře.
Texty e-mailů
Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem
<běžné číslo podání / ročník>
Společný text e-mailu
Vaše podání ve věci "<předmět>" s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným číslem
<běžné číslo podání / ročník> bylo doručeno dne <datum a čas doručení>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh v obálce>.
Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech příloh (i rozebraných)>.
<dodatky> 1
1

Dodatky pro jednotlivé případy jsou uvedeny níže

Přílohy s chybou: <název přílohy 1>, <název přílohy 2>.

<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.

Dodatky pro jednotlivé případy:
a) Porušena integrita podpisu u celého podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání
bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena.
b) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci.
c) Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným
certifikátem
Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na
kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb. o
elektronickém podpisu, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.
d) Podání je podepsáno kvalifikovaným certifikátem, ve kterém je osoba označena
pseudonymem
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba
označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na
nepodepsané.
e) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u
celého podání
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo
vyhodnoceno jako neplatné.
f) Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u
celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost
před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo
připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
g) Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání
Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jedné z příloh obsahuje chybu, a
proto na tuto přílohu bude nahlíženo jako na nepodepsanou. Integrita dokumentu byla
porušena.
h) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.
i) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové
razítko u dané přílohy
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené
kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.
j) Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové
razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného
certifikátu
Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu,
kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené
kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.
k) Antivir vyhodnotil podání jako infikované
Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování
do systému a k následnému zpracování!
l) Velikost příloh převyšuje stanovený limit
Podání obsahuje přílohy, které převyšují stanovenou hranici velikosti, a proto není možno
Vaše podání přijmout! Bližší informace viz http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200
new/technicke_parametry.jsp, nebo úřední deska organizace.
m) Nepovolené formáty příloh
Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je
nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (pdf, .txt, .doc, .rtf, .xls), a to prostřednictvím
datové schránky nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.
n) Poškozená příloha
Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor
nelze otevřít, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené,
s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo
možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a soud ji
nezpracuje.
o) Zašifrovaná datová zpráva nebo příloha
Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat.
Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla
původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a soud je nezpracuje.
V případě, že bude nalezeno více problémů u podání nebo příloh, podateli bude e-mail
sestaven z jednotlivých dodatků.

Třetí e-mail se odesílá pouze u některých typů podání.
Vaše podání ve věci <předmět podání> s evidenčním číslem <evidenční číslo> a s běžným
číslem <běžné číslo podání / ročník>, doručené dne <datum a čas doručení> a ověřené dne
<datum a čas ověření>, bylo přiřazeno ke spisovým značkám <spisová značka> a ke
zpracování dne <datum a čas zápisu podání>.
Bylo podáno elektronicky <typ podání>.
Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh>
Spisová značka advokáta: <spisová značka advokáta>
<organizace>
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace.
Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V
případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu
vygenerovala.

