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Úvodní pokyny (registrace a přihlášení): 
1) Registrace – klikněte na modrý odkaz „Registrace“ v okně „Přihlášení“ 

 

2) Otevře se kolonka pro IČO Vaší společnosti. Zadejte své IČO a pokračujte kliknutím na  

„Odeslat“ 

 

3) Zobrazí se registrační formulář. Zadejte přihlašovací údaje a potvrďte registraci tlačítkem  

„Odeslat“. Po tomto úkonu jste v systému evidovaný/á jako správce Vaší společnosti. Máte 

tak právo přidávat další uživatele (další správce, či běžné uživatele) v rámci Vaší společnosti a 

spravovat jejich uživatelské účty. 
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4) Po úspěšné registraci v okně „Přihlášení“ vyplňte Vaše přihlašovací jméno a heslo  

(zadané v bodě 3) a potvrďte tlačítkem „Přihlásit“. Pro 

práci se systémem musíte být  

přihlášen/a.  

  

  

  

 

 

Podání hlášení: 
1) Pro podání hlášení klikněte v okně „Společnost“ na „Podat report“ (okno společnost je  

viditelná pouze po přihlášení společnosti do systému, viz přihlášení v úvodních pokynech). 

 

2) Vyplňte rok, pro který Vaše hlášení vyplňujete a klikněte na „Přejít k formuláři“. Pokud  

chcete odesílat Vaše hlášení z roku, ze kterého se již Vaše hlášení v systému vyskytuje, 

musíte přejít do sekce Odeslané reporty společnosti (viz část návodu „Správa odeslaných 

hlášení“) a tam případně hlášení doplnit. Společnosti nemohou podávat hlášení do ročníku, 

který je již uzavřen, nebo ještě nebyl otevřen. 

  

3) Vyplňte formulář a stiskněte na „Odeslat “. Údaje ve formulářích nemusíte vyplňovat 

všechny, vše je dobrovolné. Pokud hodnotu některého z indikátorů vyplňovat nechcete, 

jednoduše kolonku pro vyplnění ponechejte prázdnou. 
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4) Pokud systém vypíše hlášku o potvrzení úspěšného odeslání, je vše v pořádku. V sekci 

Odeslané reporty společnosti si prosím ještě zkontrolujte, zda byl report úspěšně uložen. 

Při jakýchkoli potížích kontaktujte systémového administrátora, jehož emailovou adresu 

najdete v sekci „Kontakt“ hlavního menu systému. 

Správa odeslaných hlášení (prohlížení, opravy a mazání): 
1) Pro výpis Vámi odeslaných reportů klikněte v okně „Společnost“ na „Odeslané reporty 

společnosti“. 

 

2) Vypíše se tabulka s již odeslanými reporty včetně tlačítek „otevřít report“ ( ), „opravit 

/ doplnit report“( ) a „smazat report“( ) u příslušných hlášení.  
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3) Pro otevření a prohlížení odeslaných dat klikněte na u příslušného hlášení. Otevře se 

vyplněný formulář. 

Pokud chcete exportovat Vaše hlášení do formátu PDF, klikněte na .  

 

Po úspěšném exportu se pod ikonkou objeví dva odkazy – na soubor ve formátu XML a na 

soubor ve formátu PDF. Kliknutím na patřičný odkaz daný soubor stáhnete. 

4) Pro opravu nebo doplnění reportu klikněte na u příslušného hlášení. Zobrazí se 

formulář, kde u každého indikátoru je zobrazena původní vámi zadaná hodnota a modré 

pole určené pro opravu. 

 

Formulář funguje stejně jako vstupní formulář k podávání nových reportů. Pokud opravujete 

hodnoty indikátorů z referenčních údajů (např. Počty odpracovaných hodin), může se stát, že 

již nebude sedět patřičný vypočítaný údaj (např. Úrazy s pracovní neschopností). Pro takové 

případy slouží tlačítko „Přepočítat“ u patřičných poměrových indikátorů, díky kterému se 

vypočítaný údaj přepočítá podle nové hodnoty. 

5) Pro smazání hlášení klikněte na u příslušného hlášení. Systém se ještě zeptá, zda jste 

si jisti se smazáním tohoto hlášení. Pokud ano, potvrďte smazání kliknutím na „Ano“. 

  

Opravy a mazání hlášení je možné pouze, pokud je hlášení podáno pro ročník, který je 

otevřen. Po uzávěrce ohlašování již není možné s hlášením manipulovat (lze jej pouze 

prohlížet). 
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Správa údajů společnosti: 
1) Systém umožňuje změnu názvu společnosti. Klikněte v okně „Společnost“ na odkaz „Údaje 

společnosti“. 

 

2) Pokud chcete změnit název společnosti, změňte ho v políčku Název a klikněte na „Změnit“ 

pod tabulkou. 

Správa uživatelských účtů: 

A. Změna vlastního uživatelského účtu 

Každý uživatel může měnit své vlastní přihlašovací údaje. 

1) Klikněte na odkaz „Můj uživatelský účet“ v sekci „Společnost“. 

 
2) Otevře se formulář pro změnu Vašich přihlašovacích údajů. Pokud chcete měnit pouze 

přihlašovací jméno, pole „Původní heslo“, „Nové heslo“ a „Heslo znovu“ ponechejte prázdné. 
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V opačném případě tato pole vyplňte. Poté potvrďte změnu kliknutím na tlačítko „Změnit 

údaje“. 

B. Správa ostatních uživatelských účtů ve společnosti 

Pokud jste v roli správce společnosti, můžete spravovat všechny uživatelské účty Vaší 

společnosti. 

1) Klikněte na odkaz „Správa uživatelských účtů“ v sekci „Společnost“. 

 
2) Zobrazí se stránka s uživatelskými účty Vaší společnosti rozdělena na správce, kteří mohou 

zasahovat do správy uživatelských účtů, a ostatní uživatele. U obou tabulek jsou možné tři 

volby. 

 

: Otevře formulář pro přidání nového uživatele dané role (správce, či ostatní uživatelé). 

Po vyplnění formuláře, potvrďte kliknutím na tlačítko „Přidat“. Heslo by si uživatel měl 

z bezpečnostních důvodů bezprostředně po svém prvním přihlášení změnit na své vlastní 

(viz A. Změna vlastního uživatelského účtu). 

: Edituje přihlašovací údaje. Je možné změnit přihlašovací jméno pouhým přepsáním 

jména v patřičném poli a odkliknutím tlačítka „Změnit“ (heslo se nezmění). Pokud chcete 

změnit heslo, vypište prosím nové heslo a pro kontrolu nové heslo znovu. Správce nemá 
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právo vidět hesla, ale může je tímto způsobem měnit a přidělené heslo pak danému uživateli 

sdělit (např. v případě, že uživatel své staré heslo zapomněl). Heslo by si uživatel měl 

z bezpečnostních důvodů bezprostředně po svém dalším přihlášení změnit na své vlastní 

(viz A. Změna vlastního uživatelského účtu). 

: Smaže daného uživatele ze systému. (Po kliknutí na křížek se systém ještě pro jistotu 

zeptá na potvrzení této akce. Pokud jste si jisti, potvrďte akci kliknutím na odkaz „Ano“.) 

Společnost by měla mít alespoň jednoho správce, aby mohl spravovat uživatelské účty 

uvnitř společnosti. 


