Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25 | 170 00 Praha 7

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ
REPUBLIKY A PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ
Adresa: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

Elektronická adresa: posta@uradprace.cz
Identifikátor datové schránky: 7hazk97

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:




prostřednictvím informačního systému datových schránek,
zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny,
na přenosném technickém nosiči.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:
1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB
flash disk.
2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.
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Přijímané formáty datových zpráv:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:









PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX,
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými
schránkami).

Pokud je Úřadu práce ČR (ÚP ČR) doručen dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž
je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje
škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém ÚP ČR přijímá dokumenty v digitální podobě,
nebo není uložen na přenosném nosiči dat, na kterém ÚP ČR přijímá dokumenty v digitální
podobě, jestliže je to možné, kontaktuje ÚP ČR odesílatele a vyrozumí ho o zjištěné vadě
dokumentu. Zároveň stanoví další postup pro její odstranění. Pokud se ÚP ČR nepodaří ve
spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, ÚP ČR dokument dále nezpracovává. Rovněž tak ÚP ČR
nezpracovává dále dokument, jestliže není schopen určit odesílatele doručeného neúplného nebo
nečitelného dokumentu a kontaktní údaje odesílatele.
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