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Základní moduly

8 MODULŮ:

• registrace/přihlášení

• dotazník

• živnostenský úřad

• obchodní rejstřík 

• správa zaměstnanců

• přehled zdravotního pojištění

• přehled sociálního pojištění

• centrální dodavatel

• finanční úřad (rozpracovaný)



Registrace/přihlášení

• registrace fiktivních firem (dále jen FF) probíhá elektronicky

• nová FF projde registrací

• registrace - FF vyplní svůj  e-mail, název firmy (možno uvést 2 názvy) a e-mail učitele (sídlo firmy = sídlo školy) 

• po doplnění požadovaných údajů odešle FF registraci ke zpracování

• tým CEFIF registraci:

• schválí – FF obdrží potvrzující e-mail s vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem

• zamítne – v případech, kdy název firmy již existuje nebo není zcela korektní, registrace probíhá znovu

• po obdržení potvrzujícího e-mailu se FF může přihlásit do aplikace CEFIF Portal (heslo lze měnit)

• přihlašovací jméno: IČ FF



• musí vyplnit každá FF

• evidence FF; základní data týkající se FF

• vznik seznamu FF – snadné najít obchodního partnera

• propojení s evropskou databází Europen-Pen International - FF si vybírá své 

zahraniční obchodní partnery

• analýzy, statistiky, komparace

Dotazník



• žádost o vydání živnostenského oprávnění pouze elektronicky přes CEFIF Portál

• formulář reprezentuje reálný formulář

• vybrané základní údaje o firmě se automaticky načtou z uživatelského účtu FF

• formulář FF zasílá prostřednictvím aplikace CEFIF Portal ke schválení

• schválení - v aplikaci se zobrazí výpis z živnostenského rejstříku

• žádosti o úpravu či doplnění údajů ze strany týmu CEFIF formou komentářů přímo 

v elektronickém formuláři (červené písmo)

• vydání živnostenského oprávnění je podmínkou pro odeslání návrhu na zápis do 

OR ke zpracování

Živnostenský úřad



• simulace reálného návrhu zápisu do OR

• základní údaje o firmě se automaticky načtou do formuláře

• údaje v obou formulářích (ŽR, OR) musí být shodné!

• vyplněný návrh se včetně všech příloh FF prostřednictvím aplikace CEFIF Portal 

odesílá ke schválení

• schválení -> v aplikaci se zobrazí Usnesení o zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku

• žádosti o úpravu či doplnění údajů ze strany týmu CEFIF formou komentářů 

přímo v elektronickém formuláři (červené písmo)

Obchodní rejstřík



Správa zaměstnanců

• evidence zaměstnanců FF

• zaměstnance je možné libovolně přidávat a odebírat nebo měnit jejich údaje

• propojení s dalšími 2 moduly: 

• platby zdravotního pojištění

• platby sociálního pojištění 



Přehledy zdravotního 

a sociálního pojištění

• propojeno se správou zaměstnanců

• odpadá opakované vyplňování osobních údajů

• platby ZP počítá FF za jednotlivé zaměstnance a za organizaci zvlášť 

• hodnoty pro výpočet ZP a SP zadává FF přímo do aplikace 

• okamžitá kontrola výpočtu – v případě nesprávného výsledku se výpočet neuloží 

• zapomene-li FF některý měsíc platby zdravotního nebo sociální pojištění 

vypočítat, systém při následujícím přihlášení upozorní 



Centrální dodavatel

• objednávka zboží, které ostatní FF nenabízejí

• vyplnění hlavičky objednávky - pořadí objednávky, číslo účtu FF

• vyplnění formuláře s objednávanými produkty (reálné požadavky, reálné 

naceňování produktů, správný výpočet!)

• tým CEFIF po kontrole vystaví fakturu (ke stažení v aplikaci), nutno od FF zaplatit 



Finanční úřad

• zatím v rozpracovaném stadiu

• umožňuje uvádět přehled odvodů DPH

• plánované rozšíření na všechny daně a propojení do připravovaného 

internetbankingu 



Národní ústav 

pro vzdělávání

Kontakt

page
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adresa

Národní ústav pro vzdělávání, 

školské a poradenské zařízení 

a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků

CEFIF

Mgr. Dana Alansari

Weilova 1271/6

102 00  Praha 10 - Hostivař

telefon

+420 274 022 314

online

e-mail/dana.alansari@nuv.cz

web/www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem

facebook/www.facebook.com/centrum.ff

mailto:veronika.cizkova@nuv.cz
http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem
http://www.facebook.com/centrum.ff


Děkuji za 

pozornost.


