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Elektronická komunikace s PVS (portálem veřejné správy) 
 
Pro vlastní komunikaci s PVS máme odzkoušen program PVS Komunikátor, který je možné 
objednat  na stránkách http://www.csh.cz/komunikator.htm 
 
Centrála Praha: Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 
tel: 226 218 080-4,  
obchodní odd.: 226 218 084 
e-mail: csh@csh.cz, WWW: http://www.csh.cz  
Pobočka Ostrava: Nedbalova 14, 701 00 Ostrava 
tel: 597 578 698, 777 953 168 
IČO: 64578771   DIČ: CZ64578771 
 

Podmínky nutné pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení 
(MZDY,PMReporter) 
Pomocí programu PMReporter je možné vygenerovat datové věty a pomocí programu PVS 

Komunikátor  je možné takto vygenerované evidenční listy a také přihlášky a odhlášky odeslat na portál veřejné 
správy (PVS) 

Pro zprovoznění elektronického zasílání dokumentů je potřeba zajistit 
následující  
  
1. Zřídit si elektronický podpis (např. u České pošty) 
2. Zaregistrovat se na České správě sociálního zabezpečení - obdržíte přístupové kódy  
3. Zaregistrovat se na Portálu veřejné správy - zde obdržíte také přístupové kódy 
4. Nainstalovat program PVS Komuníkátor 
5. Z programu PMReporter vygenerovat soubor obsahující evidenční listy ve formě datové věty XML  
6. Načíst tento soubor XML do programu PVS Komunikátor  
7. Odeslat na portál PVS 
8. Zpět obdržíte zprávu o přijetí (, případně odmítnutí podání včetně zdůvodnění) 
 

Podmínky nutné pro komunikaci s celním úřadem (INTRASTAT) 

Celní správa rozšiřuje možnost podávání výkazů pro Intrastat o využití služeb Portálu veřejné správy   ( 
dále jen PVS), konkrétně služby Elektronická podání.  

K podávání výkazů pro Intrastat přes PVS musí zpravodajské jednotky (případně jejich zástupci) použít 
komerční software (máme odzkoušen program PVS Komunikátor ) Celní správa umožňuje testování 
podání výkazů cestou PVS – viz Registrace k testování. 
 
K podávání výkazů pro Intrastat prostřednictvím PVS je nutná registrace zpravodajských jednotek(dále 
jen ZJ) na místně příslušném celním úřadě (dále jen CÚ), a to i v případě, že ZJ již byla registrována pro 
IDES ( viz Registrace ZJ na CÚ ), a poté registrace na PVS k používání služeb Elektronická podání ( viz 
Registrace do PVS). 

Registrace  k testování (pro softwarové firmy i ZJ) 

Žadatel o povolení testování v testovacím prostředí celní správy si na webových stránkách celní 
správy (www.cs.mfcr.cz) v sekci „Clo online / Intrastat / Informace a dokumenty k podávání výkazů 
pro Intrastat přes Portál veřejné správy / Tiskopisy“ stáhne, vyplní  a podle pokynů uvedených 
v žádosti  odešle „Žádost o povolení testování v testovacím centru CS Intrastat“ . 
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Celní správa poté žadatele kontaktuje, po dohodě vymezí časový prostor k testování a zašle technické 
parametry pro testování včetně veřejné části svého elektronického certifikátu určeného pro testovací 
účely. 

Registrace ZJ na CÚ 

 
ZJ k registraci potřebuje: 

a) vyplněnou  „Žádost o povolení elektronické komunikace“ (formulář ke stažení v sekci „Clo 
online / Intrastat / Informace a dokumenty k podávání výkazů pro Intrastat přes Portál veřejné 
správy / Tiskopisy“  

b) kopii výpisu z obchodního rejstříku ( nebo živnostenského listu) 
c) kopii protokolu o vydání elektronického podpisu spojeného s kvalifikovaným certifikátem 

vydaným akciovou společností První certifikační autorita nebo Post Signum 
 
CÚ vydá: 
  a) dokumenty podepsané ředitelem CÚ : 

- „Rozhodnutí, kterým se povoluje elektronická komunikace s celním úřadem při 
předávání  výkazu pro Intrastat cestou PVS“  

- „Sdělení parametrů komunikace“ 
 

  b) vygeneruje tzv.známé údaje( potřebné k registraci do PVS): 
- ID Subjektu (odpovídá číslu Rozhodnutí) 
- TIN     ( odpovídá DIČ subjektu) 

Registrace do PVS 

Pro elektronické podávání výkazů pro Intrastat přes PVS  je nutné se registrovat  na PVS k používání 
elektronických služeb PVS. 

Je nutné mít přiděleny tzv. známé údaje – IdSubjektu a TIN. (Ty obdrží ZJ při registraci na CÚ.) 

 Registraci k PVS lze provést až poté, co proběhne přenos tzv. známých údajů do ECR brány, DIS a PVS 
– tedy nejdříve 24 hodin od registrace na CÚ .  

Registrace do ostré větve PVS se provádí na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz, registrace do 
testovací větve se provádí na adrese https://bezpecne.dev.gov.cz.V průběhu registrace je k dispozici 
přehledná a podrobná nápověda. 

Registrační proces je rozdělen do následujících částí:  

• Registrace do aplikace Elektronická podání 

• Přihlášení k elektronickým službám PVS (zde konkrétně ke službě GRC - INTRASTAT) 
 
Další  informace o registraci zástupců(třetích stran) a organizací (ZJ) naleznete na stránkách  
www.cs.mfcr.cz   -    „Princip registrace na PVS pro Intrastat“ 
 
 Zavedením další možnosti podávání výkazů pro Intrastat zůstávají předchozí způsoby  (podávání přes 
IDES a podání na tiskopise papírovou formou) zachovány.  
 

 
Ing. Miloš Bochníček 
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