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Pro Windows Vista/XP/9x/2000 



Změny v nařízení vlády č. 564/2006 Sb.          Personální kancelář PLATY        

Legislativa ve znění NV č. 168/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017 
• ŠKOLSTVÍ 

 zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců o 9,4% 
 platové tarify pedagogických pracovníků se nemění, nově platová tabulka č. 6 

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
zvýšení platových tarifů o 23%, nově platová tabulka č. 3 

• ÚŘEDNÍCI (ÚSC a § 303 odst.1 ZP) platové tarify se nemění, nově platová tabulka č. 2 
• ZDRAVOTNÍCI 

 ministerstva obrany a vnitra, zvýšení 10 %, nově platová tabulka č. 3 
 vykonávající samostatně nelékařské zdravotnické povolání ve třísměnném nebo 

nepřetržitém provozu v lůžkové péči nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb 
mají zaveden nový zvláštní příplatek ve výši 1 000 až 5 000 Kč 

 Aktualizace software s účinností od 1. července 2017 
• nové verze 6.7.1. a vyšší 
• povinná aktualizace, platí pro všechny zaměstnavatele, kteří vyplácejí plat podle  

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
• redukce platových tabulek z 9 na 6 

 současné platové tabulky 1, 2 a 5 jsou zrušeny 
 dosavadní  3 a 4 se označují jako 1 a 2 
 dosavadní  6 až 9 se označují jako 3 až 6 
 příloha č. 10 se nově označuje jako č. 7 

 



První kroky před aktualizací na verzi 6.7.1.    Personální kancelář PLATY        

1) Doporučujeme tisk platové inventury 
     k 30. 6. 2017.   
• před tiskem platové inventury spusťte 

Hromadný přepočet k datu 30. 6. 
z  oddílu Praxe 

• platovou inventuru vytisknete z oddílu: 
Zaměstnanci – Tisk - Platová 
inventura 

• vlastní tiskové sestavy, si můžete 
vytvořit v oddíle Sestavy  

 

2) Zálohujte data! 
zálohování dat provedete v oddíle 
Služby, Zálohování dat 

UPOZORNĚNÍ: Před aktualizací musíte mít uzavřen měsíc červen 
• nové vstupy, úpravy platů atd. 
• hromadný přepočet praxe k 30. 6. 2017 

 



Instalace aktualizace verze 6.7.1. a vyšší      Personální kancelář PLATY 

Aktualizace z Internetu: 
 
Klikněte na nápis: 
Kliknutím zde ověřte 
aktuálnost Vaší verze 
 
Program se automaticky 
připojí na náš web 
www.resk.cz, pokud 
zjistí, že na webu je 
nová verze, automaticky 
spustí aktualizaci. 
 
Po souhlasu s licenčním 
ujednáním se spustí 
aktualizace software 

Pozn. V případě, že program nahlásí problém se stažením aktualizace, 
můžete si aktualizační soubor stáhnout z www.resk.cz – Software ke stažení 

 

http://www.resk.cz/
http://www.resk.cz/


Instalace aktualizace verze 6.7.1. a vyšší      Personální kancelář PLATY 

Aktualizace z Internetu: 
 
Proběhne stahování 
Instalačního souboru 
 
Po úspěšném stažení 
klikněte na tlačítko 
Nainstalovat aktualizaci 
 
 

Stačí jen kliknout na 
příslušná tlačítka. 

 



Aktualizace dat ve verzi 6.7.1.                        Personální kancelář PLATY        

Jestliže aktualizace 
úspěšně proběhla, 
klikněte na tlačítko 
Pokračuj 

 

(Pozn. Pokud se 
aktualizační proces 
zastaví, zkopírujte tuto 
obrazovku a zašlete 
mailem na podporu 
help@resk.cz, uveďte 
své IČ a telefon) 
  

mailto:help@resk.cz


Postupy prací k aplikaci novely NV               Personální kancelář PLATY        

Znovu spusťte program 
a zkontrolujte v úvodní 
obrazovce číslo nové verze 
(v 6.7.1.) a vyšší 

Všichni zaměstnavatelé provedou následující aktualizační kroky 

Po spuštění programu dojde 
automaticky k aktualizaci 
databází. 



Změna platových poměrů - převod                 Personální kancelář PLATY        

Klikněte v oddíle Služby  na funkci 
Změna platových poměrů 
 

Ponechte 
přednastavené datum 
1. 7. 2017 



Změna platu  a tisk platových výměrů           Personální kancelář PLATY        

V sestavě změna platových poměrů zaměstnanců ke dni 1. 7. 2017 
dojde k následujícím změnám: 
1) zaměstnanci v platové tabulce č. 1 (nepedagogičtí pracovníci, pracovníci v 
kultuře apod.) 

• dojde k navýšení platových tarifů o 9,4% 
2) úředníci budou převedeni do platové tabulky č. 2 
3) zaměstnanci  v sociálních službách a zdravotníci nelékaři ministerstva obrany 
a vnitra budou převedeni do tabulky č. 3 

• u zaměstnanců  v soc. službách dojde k navýšení platových tarifů o 23 % 
• u zdravotníků MV a MO dojde k navýšení platových tarifů o 10 % 

4) lékaři orgánu sociálního zabezpečení budou převedeni do platové tabulky č. 4 
5) lékaři poskytujícím zdravotní služby… budou převedeni do platové tabulky č. 5 
6) pedagogičtí pracovníci  budou převedeni do platové tabulky č. 6 
 
 

 Sestavu si vytiskněte – věnujte pozornost poznámkám ve sloupci Kód!!! 
• vysvětlení jednotlivých kódů naleznete na konci sestavy  

Následuje tisk platových výměrů 



Příklad sestavy změna platových poměrů     Personální kancelář PLATY        



Tisk platových výměrů                                Personální kancelář PLATY        

Vložte doplňkový text, zdůvodnění 
změn platových výměrů. 

 



První kroky – verze 6.7.1. a vyšší                   Personální kancelář PLATY        

1) zkontrolujte provedené změny v tiskové sestavě a platové výměry, zda 
odpovídají skutečnosti. 
 
2) zkontrolujte příplatky za vedení  
zejména u vedoucích zaměstnanců, 
 kterým se zvýšil tarif! 
• jedná se zejména o stupeň řízení 

a spodní hranici příplatku, která nesmí 
být nižší než uvedené % z platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, 
do které je vedoucí zaměstnanec zařazen - §124 ZP.  

• zkontrolujte, zda zaokrouhlení příplatku za vedení odpovídá vašemu vnitřnímu 
platovému předpisu. 

 
Vedoucím zaměstnancům, kteří měli příplatek stanoven na spodní hranici 
rozpětí, byl příplatek automaticky zvýšen dle nové platové tabulky!  



První kroky – verze 6.7.1. a vyšší                   Personální kancelář PLATY        

Uplatnění zvláštního příplatku pro zdravotní 
sestry vykonávající samostatně nelékařské 
zdravotnické povolání ve třísměnném nebo 
nepřetržitém provozu v lůžkové péči nebo v 

pobytovém zařízení sociálních služeb 

příplatek ve výši 1 000 až 5 000 Kč 



Další poznámky k aktualizaci                          Personální kancelář PLATY        

Pokud jste na něco při tisku platových 
výměrů zapomněli, můžete vyvolat 
opětovný tisk v oddíle Služby, 
Opakovaný tisk změn plat. poměrů 
 
Sestava platových výměrů se rovněž 
ukládá v oddíle Zaměstnanci, 
Dokumenty – Společné listiny 



Pro Windows 7/Vista/XP/9x/2000 

A to je vše, co jsme vám chtěli 

ve zk
ratce říc

i.

Děkujeme za
 pozornost.
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