
V Úvalu 84, Praha 5, tel.: +420 224 431 111

Fakultní nemocnice v Motole

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání 
dokumentů do FN v Motole

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1,  Praha 5, Motol  150 06
Budova ředitelství, snížené přízemí
telefon:  224431111 (spojovatelka)

Podatelna  –  úřední hodiny
Po – Pá        9:30 – 11:00   12:30 – 14:00

Na tomto pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání a podání na technických nosičích.  
Dokumenty, které jsou neúplné nebo poškozené a současně z nich nelze určit, kdo jej odeslal, FN v Motole 
nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@fnmotol.cz
ID datové schránky:  nk8bxj3

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:
• prostřednictvím informačního systému datových schránek,
• zasláním e-mailové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny,
• na přenosném technickém nosiči.
Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:
Přípustným přenosným technickým nosičem dat  je CD, DVD nebo USB flash disk.

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).

Statické obrazové dokumenty:
• PNG, ISO/IEC 15948,
• TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
• JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Dynamické obrazové dokumenty:
• MPEG-2, ISO/IEC 13818,
• MPEG-1, ISO/IEC 11172,
• GIF.
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Zvukové dokumenty:
• MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
• MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
• WAV, PCM.
Bezpečnost datové zprávy:
Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje 
chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému 
nebo na informacích zpracovávaných FN v Motole, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, 
pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn. 


