Vážená paní, vážený pane,
v době od 1. ledna do 31. ledna 2022 proběhne sběr dat za celý rok 2021 do Informačního systému
o platech (dále jen ISP), který je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce § 137
a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Dodržujte prosím následující body:
1.

Sběr dat začíná dnem 1. 1. 2022 a končí 31. 1. 2022. (po tomto datu bude sběr uzavřen a nebude
možné data na server MFČR odesílat)

2.

Metodiku, návody, soubor pro manuální zpracování a databázi chyb najdete na stránce
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/is-o-platech.

3.

Výkaz zpracovatelé generují ve mzdovém programu. Ve výkazu v položce IČO předkladatele musí
být uvedeno IČO Ústeckého kraje, tj. 70892156

4.

Soubor vygenerovaný z vašeho mzdového systému v podobě xxxxxx.xml musí projít kontrolou
na adrese https://isp.mfcr.cz. Neposílejte soubory, které neprojdou kontrolou!
O výsledku kontroly je doručen soubor na e-mail zadavatele.

5.

Po úspěšné kontrole zašlete xml soubor na adresu isp@kr-ustecky.cz
E-mail musí obsahovat tyto údaje:



v e-mailu v poli předmět musí být napsáno – ISP 2021



přiložený xml soubor pošlete ve formátu např. 12345678.xml, kdy 12345678 je IČO příslušné
organizace, která výkaz předkládá ke KÚ



přiložený soubor o provedené kontrole – viz bod č. 3 (zpravidla formát HTML)

kontaktní údaje o odesílateli a organizaci (jméno, příjmení a telefon zpracovatele (pro případnou
konzultaci), název a adresa organizace, za kterou se data odesílají)
např.: VOŠ a SPŠ Varnsdorf
Moskevská 110
407 47 Varnsdorf
IČO: xxxxxxxx
tel: xxx xxx xxx
zpracoval: xxxxxx

Bez těchto údajů nebude e-mail akceptován!

6. Veškeré informace o ISP budou průběžně zveřejňovány v sekci „ISP“ na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (v oddílu – NAVŠTIVTE TAKÉ).

7. Kontaktní osobou, zabezpečující technickou část sběru dat je:
Ing. Zdenko Remiaš
tel.: +420 475 657 219
gsm: +420 737 203 657
e-mail: remias.z@kr-ustecky.cz

Důležité odkazy:
Přehled chyb:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Is-o-platech_2019-11-22_Chybovnik-ISPVP.pdf

Anonymní kontrola:
https://isp.mfcr.cz/

Zpracoval:

Ing. Zdenko Remiaš
odbor informatiky a organizačních věcí
tel:
+420 475 657 219
gsm: +420 737 203 657

