Program Můj PVS
(Můj Portál veřejné správy)
www.mujpvs.cz

Popis programu
Program Můj PVS je určen pro odesílání dat na Portál veřejné správy. PVS je jednotná internetová brána pro
příjem podání pro státní správu.
V současné době zpracovává podání pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) :
•

Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)

•

Přihlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění (PRIHL)

•

Přihlášek studentů k nemocenskému pojištění (PRIHL)

a podání pro Daňovou správu :
•

Přiznání k Dani z přidané hodnoty (DPH)

Provádí export dat do formátu XML, zašifrování, podepsání a odeslání přes Portál veřejné správy.
Podporované způsoby pořízení a importní vazby jsou :
•

Ruční pořízení dávky (obzvlášť vhodné pro malé firmy)

•

Import XML souboru ve struktuře ELDP, PRIHL, DPH (musí jej vytvářet mzdový/účetní systém)

•

Import z textového souboru (ELDP, PRIHL)

•

Přímé propojení na mzdový systém (např. ESO 9 – ELDP, PRIHL, DPH)

•

Propojení přes specifické výstupy z mzdového systému (např. z ESO 8 Mzdy – jen ELDP a PRIHL)

•

Integrace s libovolným mzdovým systémem (spolupráce s dodavatelem)

Použití programu Můj PVS :
•

Pořídíte dávku jedním z výše popsaných způsobů

•

Evidenční listy / přihlášky / DPH si prohlédnete, odstraníte chyby, které brání odeslání na PVS.

•

Spustíte kontrolu dat. Je vytvořena podle požadavků příjemce na strukturu dávky. Můžete rušit,
přidávat, opravovat.

•

Dávku odešlete přes PVS příjemci dat. Přitom program data zašifruje a podepíše vaším klíčem.
V tomto okamžiku musíte mít aktivní připojení na internet. (Případně můžete dávku i exportovat do
podepsaného souboru, nahrát na disketu či CD a předat na příjemci.)

•

Po vyhodnocení u příjemce program zobrazí výsledek kontroly dat. V případě vrácené chyby musíte
data opravit a odeslat znovu.

•

Pro ČSSZ : v případě úspěšného podání vám přijde e-mail se seznamem úspěšně podaných
zaměstnanců s přílohou „Doplnění podání“, které vytisknete a pošlete poštou na ČSSZ.

Organizační a technické požadavky
Organizace pověřila pracovníka předáváním ELDP a Přihlášek (formuláře podané na ČSSZ).
Pověřený pracovník vlastní prostředky pro elektronické podepisování (kvalifikovaný certifikát nebo podpisový
klíč ČSSZ), je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení, je zaregistrován na PVS.
Registrace na daňové správě se neprovádí. Pracovník oprávněný podávat daňová podání na FÚ musí mít
vystaven kvalifikovaný certifikát včetně identifikátoru klienta MPSV. Zaregistruje se na PVS a může podávat.
K provozu programu Můj PVS je nutná alespoň jedna stanice s některým z operačních systémů Windows
98 / ME / 2000 / XP. V případě podávání přes PVS musíte mít připojení na internet

www.mujpvs.cz

Můj PVS – květen 2006 – verze 2.0

www.eldp.cz

Integrace s mzdovým systémem
Modul Můj PVS je možno integrovat do libovolného mzdového systému. Buď na úrovni přímého volání s
předáním vytvořené dávky nebo včetně zpětného zápisu stavu odeslané dávky.
Rozhraní, licenční politika a ceny se řeší individuálně.

Ceník
Import z XML a textu

ESO 8 Mzdy

ESO 9 Full

ESO 9 Daně

900

2 900

3 900

1 900

do 100 zaměstnanců

1 900

4 900

6 900

2 900

do 200 zaměstnanců

2 900

6 900

9 900

3 900

do 400 zaměstnanců

3 900

9 900

14 900

4 900

nad 400 zaměstnanců

4 900

13 900

19 900

5 900

Verze pro organizace
do 25 zaměstnanců

Verze XML a text, ESO 9 Full zahrnuje licenci na služby ČSSZ a Daňovou správu.
Verze ESO 9 Daně obsahuje licenci pouze na Daňovou správu. Při rozšíření na ESO 9 Full doplatíte rozdíl
ceny.
Verze pro ESO 9 Full obsahuje i verzi pro ESO 8. V případě přechodu z verze ESO 8 na ESO 9 Full stačí doplatit
rozdílovou cenu.
Verze ESO 8 Mzdy obsahuje import z ESO 8 pro služby ČSSZ. Daňové služby obsahuje pouze pro pořízení a import
z XML.
Cena pro import z jiných mzdových systémů se stanovuje individuálně.
Při nákupu licencí pro více spřízněných firem lze individuálně sjednat slevu

Import z XML a textu

Verze pro střední školy
Bez omezení počtu studentů

1 900

Aktualizace verze přes internet (update) - zdarma.
Cena za přechod na vyšší verzi (upgrade), podle typu nové služby. Zpravidla 10 % ceníkové ceny, minimálně
1 000 Kč + DPH. Například rozšíření verze pro ELPD+PRIHL o podávání na Daňovou správu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH ke všem cenám bude připočtena DPH ve výši 19%. Ceny prací a služeb
naleznete na www.mujpvs.cz

Objednání programu
Na internetových stránkách www.mujpvs.cz si můžete stáhnout demoverzi. Případně na uvedeném e-mailu
nebo telefonním čísle můžete objednat CD s demoverzí.
Demoverze umožňuje načtení a kontrolu dat, jejich odeslání na testovací PVS. Neumožňuje podání na ostrý
PVS ani vytvoření exportního souboru pro podání na disketě.
Při objednání plné verze dostanete fakturu. Po zaplacení faktury dostanete e-mailem nebo poštou licenční
klíč k programu. Po jeho instalaci se program stává plnou verzí.
Postup fakturace při prodeji přes dealera se stanovuje individuálně.

Dodavatel
Pavel Hruška
Skrbeňská 66
783 35 Horka nad Moravou

Internet :
e-mail :
telefon :

www.mujpvs.cz
info@mujpvs.cz
777 275 623

IČ : 100 378 29
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