KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor informatiky
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

ISP – Informační systém o platech
Vážená paní, vážený pane,
zákonná povinnost ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina odevzdat přehled o platech
vyplacených příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem a krajským úřadem za rok 2020.
Jedná se o sběr dat popisujících plat zaměstnanců za uvedené období do Informačního systému
o platu (dále jen „ISP“). Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů
do Informačního systému o platech.
Podrobné informace o ISP naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky (dále jen
MF ČR) http://www.mfcr.cz, nebo na stránkách Kraje Vysočina htttp://www.kr-vysocina.cz
„Dokumenty odborů krajského úřadu“/„Odbor informatiky“/„ISP“.
Jelikož jste organizací zřizovanou krajem, nebudete data předávat přímo na MF ČR, ale
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který provede sumarizaci a následné odeslání.
Termín pro sběr dat je krajským úřadem stanoven na období od 1. 1. 2021. do 24. 1. 2021.
Data musí být předána v textovém souboru formátu XML aktuální verze, data nevkládejte na
portál příspěvkových organizací, ale zasílejte je mailem na adresu: isp@kr-vysocina.cz .
Pokud mzdový program nepodporuje vytvoření výkazu pro ISP, můžete si na
portálu http://isp.mfvr.cz stáhnout pořizovací program pro MS EXCEL. Druhou podmínkou je
správné naplnění předávaných údajů, jde především o kód zaměstnání, dosaženého vzdělání
atd.
Na automat odesílejte pouze soubor typu XML, žádné další soubory nezasílejte. Po odeslání
a zpracování dávky si prosím zkontrolujte protokol. Nesmí obsahovat chyby typu E. Chyby typu
W jsou přijatelné, přesto prosíme o jejich kontrolu. Často se jedná o zbytečné chyby, které lze
odstranit. Nejčastější je chybný údaj o limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců,
který je třeba zkontrolovat s aktuálním finančním plánem organizace.
Aktuální informace o sběrovém automatu naleznete na:
http://extranet.kr-vysocina.cz/sber_dat/odesilatel.php
Kontaktní osoba pro odbornou stránku sběru dat:
Jana Dočkalová, tel. 564 602 143, e-mail: dockalova.j@kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba pro technické záležitosti sběru dat:
Karel Žák, tel. 564 602 309, 724 650 120, e-mail: zak.k@kr-vysocina.cz
Jiří Kolář, tel. 564 602 319, 724 650 111, e-mail: kolar.j@kr-vysocina.cz
V případě chyb v dávce prosím upřednostněte emailovou komunikaci.
Rozhraní pro zasílání výkazu ISP

tel.: 564 602 348, fax: 564 602 432, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749,

Data zasílejte e-mailem na adresu: isp@kr-vysocina.cz
Výkazy nezasílejte do datové schránky, ani na adresu elektronické podatelny.
Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program WinVYK přesně specifikovaný
předmět zprávy. Vlastní data jsou v jednom nekomprimovaném souboru uloženém v příloze
zprávy. Žádné další soubory (např. výsledek kontroly), prosím, nepřipojujte.
Struktura řádku předmětu zprávy:
WinVYK20_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIII___nnnnnnnnnnnnnnnnnnn…..
_
mezera nebo podtržítko
mm
aktuální období („12“)
rrrr
aktuální období („2020“)
datum
den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy
dd
– den
mm
– měsíc
yyyy – rok
čas
okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss
hh
– hodina
mm
– minuta
ss
– sekunda
IIIIIIIIII
IČ organizace na 8 míst - doplněné nulami zleva
nnnnn….
název organizace (nepovinné, délka omezená celkovou délkou věty 255 znaků)
Datum a čas slouží jen pro kontrolu správného pořadí přijatých dávek, zamezuje přepsání dat
„starší“ dávkou.
Data jsou zpracována v pořadí dle příjmu a odeslána je odpověď s výsledkem zpracování většinou okamžitě, ale při aktuálním zpracování velkých zaměstnavatelů i po několika hodinách.
Věnujte prosím pozornost výsledku zpracování. Případné upozornění typu W představuje pouze
varování. Toto upozornění akceptujeme a nemusíte jej zdůvodňovat. Data s chybou typu E
nemůžeme předat dále. Takovéto chyby je třeba opravit.
Pokud vám mzdovou agendu zpracovává externí firma, je nutno zajistit odeslání výkazu
ve spolupráci s touto firmou.
Pamatujte, prosím, na následující:
 Předkladatelem je „Krajský úřad Kraje Vysočina“, jehož IČ je 70890749 (vyplňuje se
většinou v mzdovém programu), ne vaše organizace.
 Telefon uvádějte prosím bez mezer, lomítek a poznámek.
 Na „automat“ zasílejte pouze XML výkaz.
 Zkrácení termínu je záměrné, neodkládejte prosím odeslání dat. Po uzavření
měsíce v mzdovém programu je často nemožné provést opravy.
 Prosím o komunikaci prostřednictvím mailu, v případě problémů s chybně
vygenerovaným výkazem se často jedná o časově náročnější operace.
 Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) po dobu prvních 14 dnů,
placené zaměstnavatelem podle § 192 zákoníku práce se nepovažuje za plat a proto se
v v údaji AA0144 nevykazuje. V rozpočtové skladbě je to položka 5424 v podseskupení
Náhrady placené obyvatelstvu.
Děkuji za spolupráci a pochopení
Karel Žák, Odbor Informatiky

