Metodický
pokyn

ISPV
Vážená paní, vážený pane,

žádáme Vás o předání dat do Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).
Údaje o ekonomickém subjektu (soubor MI) za období:

Data odešlete nejpozději do

červenec – září 2021

.................................................................................

25. října 2021

Pokyny pro předávání vstupních dat
Předání dat je nutné provést prostřednictvím některého z níže uvedených programů, které
jsou pro Vás zdarma připraveny na www.ispv.cz.
Od 2.čtvrtletí 2021 je respondentům k dispozici nový Internetový pořizovací program
(IPOP), který spojuje výhody Internetového kontrolního programu (IKP) a Lokálního
pořizovacího programu (LPP).
Internetový pořizovací program (IPOP) je připraven na www.ispv.cz. Není třeba jej
instalovat, vyžaduje pouze běžné připojení k internetu. Umožňuje jak načtení datových
souborů, vyexportovaných ze mzdových programů, tak editaci dat (ruční zadávání dat a
opravy dat). Dále provádí kontrolu pořízených dat a jejich odeslání.
Upozorňujeme, že použití IPOP není podporováno v Internet Exploreru.
Pro předání dat za 3.čtvrtletí 2021 ještě zůstávají k dispozici i dosud nabízené programy –
Internetový kontrolní program (IKP) a Lokální pořizovací program (LPP), ale doporučujeme
Vám, abyste přešli k předávání dat novým Internetovým pořizovacím programem.
Lokální pořizovací program ISPV 2017 slouží k zadávání, kontrole a odeslání dat.
Poslední verze LPP 2017 je připravena na internetových stránkách www.ispv.cz v sekci Pro
respondenty šetření/Lokální pořizovací program.
Internetový kontrolní program umožňuje prohlédnout si vložená data, zobrazit přehled
chyb a data odeslat. Pomocí tohoto programu není možné údaje ručně vkládat nebo
opravovat. Program najdete na www.ispv.cz v sekci Pro respondenty šetření / Internetový
kontrolní program. Není třeba jej instalovat, vyžaduje pouze běžné připojení k internetu.
Neobdržíte-li do pěti dnů po odeslání dat potvrzení o převzetí dat, ověřte si telefonicky
u zpracovatele, tj. u firmy TREXIMA, spol. s r.o., na níže uvedeném telefonním čísle, zda
data od Vás byla doručena.
Děkujeme všem, kteří posílají data pro mzdové šetření včas a bez nutnosti reklamací
ze strany zpracovatele šetření.
Ing. Pavel Mrázek, v. r.
ředitel úseku statistik
V případě problému s přípravou nebo zasíláním dat kontaktujte pracovníka
zpracovatelské organizace:
Hanu Krejčovou
tel.: 601 082 591
A-Er

Richarda Zemánka
tel.: 702 276 027
Es-Ma

Kateřinu Hubíkovou
tel.: 606 747 170
Mb-Ste

Hanu Hartlovou
tel.: 728 551 885
Sti-Ž

