Informace o provozu podatelen a
přijímání dokumentů na VUT
Příjem dokumentů v listinné podobě
Na všech podatelnách VUT jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání.
V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný, nečitelný nebo poškozený a je možné
určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude
stanoven další postup. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu
a jeho kontaktní údaje, VUT dokument dále nezpracovává.
Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

Adresa hlavní podatelny VUT v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
Brno 601 90
IČ 00216305
DIČ CZ00216305

Úřední hodiny hlavní podatelny VUT v Brně
Po - Pá: 7:00 - 14:00

Adresy podatelen fakult a součástí VUT, včetně úředních hodin
Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Pondělí až Pátek 9,00-11,00, 13,00-14,00
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, 616 00
Pondělí až Pátek 9.00- 14.00, v době prázdnin Pondělí až Pátek 9.00 – 12.00,
Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
Pondělí až pátek 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Fakulta informačních technologií, Božetěchova 1/2, 612 00 Brno
Pondělí až Pátek 9.00 -12.00; 13.00 -15.00
Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Pondělí až Pátek 9.00- 13.00

Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
Pondělí až Pátek 8.00 -12.00; 12.30 -15.00
Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 00 Brno
Pondělí až Pátek 8,00 - 11,30, 12,00 - 13,00
Fakulta výtvarného umění, Údolní 244/53, 602 00 Brno
Pondělí, Středa, Čtvrtek – 10.00 – 12.00 hod.
Koleje a menzy, Kolejní 2906/2, 612 00 Brno
Pondělí až Pátek 7:00 – 11:00 11:30 - 15:30
Středoevropský technologický institut, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno
Pondělí, Středa, Pátek 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Úterý, Čtvrtek 8:00 - 12:00; 12:30 – 15:30
Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/11, 612 00 Brno
Pondělí až Pátek 8.00-9.30 a 13.00-14.30

Příjem dokumentů v digitální podobě
Jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více dokumentů
v digitální podobě, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou
jeho přílohami.
Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
o PDF (verze 1.7 a vyšší),
o PDF/A (ISO 19005),
o Fo/zfo (602XML Filler dokument),
o TXT,
o RTF,
o Odt (Open Document Text),
o Ods (Open Document Spreadsheet),
o Odp (Open Document Presentation),
o DOC/DOCX,
o XLS/XLSX,
o PPT/PPTX,
o HTM/HTML,
o PNG (ISO/IEC 15948),
o BMP,
o TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
o JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
o MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
o MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
o GIF,
o MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
o MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
o WAV,
o PCM,

o XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho

struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
o BMP
Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit
(není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je
způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných VUT), není
v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém VUT přijímá
dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn. Nelze-li
určit odesílatele nebo nepodaří-li se VUT ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu
odstranit, VUT dále dokument nezpracovává.

Datovou zprávu můžete podat
prostřednictvím informačního systému datových schránek
Identifikátor datové schránky VUT v Brně je yb9j9by.
Maximální velikost takto podané datové zprávy je 20 MB.

zasláním mailové zprávy na následující elektronické adresy podatelen VUT v Brně
vut@vutbr.cz
fa-epodatelna@vutbr.cz
fekt-epodatelna@vutbr.cz
fch-epodatelna@vutbr.cz
fit-epodatelna@vutbr.cz
fp-epodatelna@vutbr.cz
fast-epodatelna@vutbr.cz
fsi-epodatelna@vutbr.cz
favu-epodatelna@vutbr.cz
kam-epodatelna@vutbr.cz
sti-epodatelna@vutbr.cz
usi-epodatelna@vutbr.cz
Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
Maximální velikost takto podané datové zprávy je 20 MB.
Příjem datové zprávy na elektronickou adresu podatelny je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou o
dodání, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v
podání. Pokud bude zjištěn u datové zprávy škodlivý kód, je možné, že potvrzující datová zpráva
nebude odeslána, protože zabezpečovací systém tuto zprávu zachytí a ta nebude přijata.
Odesílateli je následně zaslána datová zpráva, která jej informuje o tom, zda byla mailová zpráva
zaevidována, přeposlána na jinou mailovou adresu nebo byla s uvedením důvodu odmítnuta.

Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení
podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k
doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

na přenosném technickém nosiči dat
Datové zprávy na technickém nosiči dat přijímá pouze hlavní podatelna VUT v Brně (Antonínská 548/1,
601 90 Brno).
Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD (ISO 9660) nebo USB flash disk (ve formátu
FAT32 nebo NTFS).
Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.
Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání
hlavní podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 20 MB.

Informace o Vašem podání, o Vámi odeslaných zásilkách i o zásilkách, které Vám byly zaslány VUT v
Brně, je možné získat na telefonu + 420 541 145 112.

Další možnosti doručování dokumentů v digitální podobě


on-line přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je
možné podat prostřednictvím webu: vutbr.cz/eprihlaska



on-line přihlášky na komerční kurzy a kurzy U3V je možné podat na následujících url adresách:
http://www.lli.vutbr.cz/pedagogicke-kurzy
http://www.lli.vutbr.cz/manazerske-kurzy
http://www.lli.vutbr.cz/letecke-kurzy
http://www.lli.vutbr.cz/jazykove-kurzy-pro-cizince
http://www.lli.vutbr.cz/aktualni-nabidka-kurzu-u3v



on-line přihlášky na kurzy pro studenty
http://www.lli.vutbr.cz/kurzy-pro-studenty



uchazeči o studium a studenti VUT mohou komunikovat prostřednictvím IS VUT pomocí tzv. VUT zpráv.
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