ISPV

Metodický
pokyn

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

duben – červen 2018

Údaje o pracovních poměrech (soubor MP) za období:

leden - červen 2018

V tomto čtvrtletí nezapomeňte odeslat obě části dat – údaje o ekonomickém subjektu i
o pracovních poměrech!

Data odešlete nejpozději do

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

25. července 2018

UPOZORNĚNÍ
Na základě Sdělení MPSV z 11.6.2018 nebudou z technických důvodů za 1. pololetí 2018
sbírány údaje, kterými by měla být naplněna položka Obor nejvyššího dosaženého vzdělání
(OBORVZD).

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. Oba programy zabezpečují data při
přenosu – přenos dat probíhá pomocí certifikovaného šifrovaného komunikačního protokolu
https. Adresa, na kterou jsou data předávána, je v obou programech přednastavena.
Lokální pořizovací program ISPV 2017
slouží k zadávání, kontrole a odeslání dat. Aktuální verze LPP 2017 je pro Vás 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 potvrzení o převzetí dat, ověřte si telefonicky u zpracovatele,
tj. u firmy TREXIMA, spol. s r.o., na níže uvedeném telefonním čísle, zda Vaše data byla
doručena.

Ke vztahu zpravodajské povinnosti a ochrany osobních údajů sdělujeme, že
TREXIMA, spol. s r. o. jako pověřený zpracovatel ISPV plně respektuje nový evropský
právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a dodává, že všechna důvěrná statistická
data jsou důsledně chráněna a zabezpečena podle příslušných právních
předpisů. Zpracovatel ISPV má s MPSV podepsanou Smlouvu, která se týká ujednání o
zpracování a zabezpečení osobních údajů s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (GDPR).
Pokud byl ekonomický subjekt vyzván dopisem z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR má podle §10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., v platném znění, zpravodajskou
povinnost a data jsou od něj vyžadována. K uvedenému získání a zpracování
osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů (viz Stanovisko MPSV a ČSÚ ke
zpravodajské povinnosti a GDPR).
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 pracovníky
zpracovatelské organizace:
Kateřinu Hubíkovou,
Hanu Krejčovou,
Richarda Zemánka,
Pavlu Doleželovou,
Michala Novotného,
Martinu Miklovou,
Hanu Hartlovou,

tel.: 577 601 395
tel.: 577 601 334
tel.: 577 601 339
tel: 577 601 502
tel.: 577 601 509
tel.: 577 601 603
tel: 577 601 391

Pro odbornou pomoc při zařazování zaměstnání dle klasifikace CZ-ISCO kontaktujte

Ing. Pavlu Bolkovou, tel.: 577 601 300

