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Pro Windows Vista/XP/9x/2000 



První kroky po aktualizací – verze 6.4.5.       Personální kancelář PLATY        

Řešení Čl. II, přechodná ustanovení, odst.2): 

 

- plný úvazek stačí v oddíle Praxe – Vkládání údajů – Zařazení zatrhnout 

box Chráněná osoba 

 

-  kratší úvazek – zde musíte v okně Fixovaný tarif při plném úvazku viz 

obrázek níže, doplnit  jejich přepočtený tarif na 100 % úvazku!  

 



První kroky před aktualizací ve verzi 6.4.4.    Personální kancelář PLATY        

1) Zkontrolujte praxi u zaměstnanců ve vyšší než 5 platové třídě, kteří byli 

zařazeni podle § 6 NV (platy v rozpětí), případně doplňte průběh praxe. 

2) Vytiskněte si platovou inventuru 

k 1.10.2014 z oddílu: 

Zaměstnanci , Tisk,  Plat. inventura 

Další sestavy, si můžete vytvořit 

v oddíle Sestavy  

 

3) Zálohujte data! 

- Oddíl Služby, Zálohování dat 

Provedli jste všechny potřebné kroky před instalací aktualizace 

a provedením změn v platových poměrech Vašich zaměstnanců. 

 



Aktualizace z Internetu na verzi 6.4.5.           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. 

 

Stačí jen kliknout na 

příslušná tlačítka. 

 

http://www.resk.cz/


Instalace aktualizace verze 6.4.5.                   Personální kancelář PLATY        

Instalace aktualizace: 

 

Klikněte na tlačítko: 

Další 

Dále pokračujte dle 

instrukcí instalátoru. 

Musíte souhlasit s 

licenční smlouvou. 

Nechte přepsat staré 

šablony, nápovědu i 

katalog prací. 

Máme hotovo! Stačí 

kliknout na tlačítko: 

Dokončit 

 



Aktualizace dat ve verzi 6.4.5.                        Personální kancelář PLATY        

Spusťte znovu program: 

 

Jestliže aktualizace 

úspěšně proběhla, 

po spuštění program 

automaticky provede 

úpravy databází tak, 

aby odpovídaly nové 

verzi programu. 

Pokud se po spuštění 

neobjeví uvedené 

hlášení, program nebyl 

úspěšně aktualizován.  

Zkontrolujete verzi  

v úvodní obrazovce 

programu – 6.4.5.  

Stačí  souhlasit a 

kliknout na tlačítko: 

OK 

 



Postupy prací k aplikaci novely NV               Personální kancelář PLATY        

Po aktualizaci software a 

prvním spuštění programu 

nejsou dostupné oddíly: 

 

• Zaměstnanci 

• Praxe 

• Lhůtník 

• Platy 

• Exp/Imp 

• Sestavy 

• Organizace 

 



 

Upozornění: 
Pokud se jedná o zaměstnance zařazené v tabulce č. 1, tabulce č. 2 a pedagogické 

pracovníky není zapotřebí čísla tabulek ručně měnit. 

Úředníci budou převedeni programem z tabulky č. 2 na tabulku č. 3 a pedagogičtí 

pracovníci z tabulky č. 5 na tabulku č. 8. Tato změna proběhne automaticky. 
 

Hromadná změna platové tabulky                 Personální kancelář PLATY        

Tato funkce slouží k provedení 

hromadných změn, a to zejména: 

  
- převod zaměstnanců zařazených 

  v 6. a vyšší platové třídě v rozpětí 

  platových stupňů podle § 6 

  zpět pod § 4 (počítání praxe). 

 

- u dotčených zaměstnanců ve sloupci 

rozpětí zapište písmeno n (rozuměj 

rozpětí ne) 

  



 

Tato informace je určena 
pouze pro zdravotníky: 
 

  - proveďte změny platových tabulek 

u zaměstnanců uvedených v § 5 odst. 2) 

a odst. 4) až 7) NV (např. zaměstnanci 

poskytovatelů zdravotních služeb, 

zdravotníci v sociálních službách, lékaři 

apod.) 

      - u těchto zaměstnanců je nutno 

změnit platovou tabulku z dosavadních 

tabulek č. 3 a č. 4 na nově určenou 

tabulku č. 2 a č. 4 až 7 v souladu s 

ustanoveními § 5 NV podle způsobu 

financování (státní rozpočet, zdravotní 

pojišťovny) 

  

Hromadná změna platové tabulky                  Personální kancelář PLATY        



Změna platových poměrů - převod                 Personální kancelář PLATY        

Po provedených změnách v 

platových tabulkách u jednotlivých 

zaměstnanců, je nutné následovně 

provést akci Změna platových 

poměrů v oddíle Služby  

 

Akce provede zápis změn 

a přepočet tarifů.  

Ponechejte 

přednastavené datum 

1.11. 2014 



Změna platu  a tisk platových výměrů           Personální kancelář PLATY        

Převod platů se uskutečnil – nové tabulky načteny: 
K dispozici máte komplexní sestavu změn, včetně sumářů za jednotlivé 

zaměstnance, úseky a celou organizaci. Po jejím tisku a uzavření můžete 

rovnou tisknout platové výměry. 

Pomocí předvyplněných doplňkových textů můžete zdůvodnit změny, 
které v platových výměrech vznikly v souvislosti s novou legislativou. 



Tisk platových výměrů           Personální kancelář PLATY        

Vložíte doplňkové texty, které se vepíšou do platových výměrů. 

 

Pomocí  nabízených doplňkových textů můžete rovnou zdůvodnit 
změny, které v platových výměrech vznikly v souvislosti s novou 
legislativou 

 

Stačí poslat na tiskárnu a nechat podepsat řediteli 
-  máte hotovo -  



První kroky po aktualizaci – verze 6.4.5        Personální kancelář PLATY        

Program je kompletně aktualizován, máte vytištěny platové výměry 

a tiskovou se stavu 

Změna platových výměrů zaměstnanců ke dni 1.11.2014: 

 

1) zkontrolujte provedené změny v tiskové sestavě a platové výměry, zda 

odpovídají skutečnosti. 

 

2) Zkontrolujte příplatky za vedení podle nové platové tabulky 

u zaměstnanců ve 2 a vyšším stupni řízení! 
Jedná o 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.  

 

Zaměstnancům v 1. stupni řízení 

a zaměstnancům uvedeným v odst. 4) §124 ZP byla spodní hranice 

příplatku automaticky valorizována na 5% tarifu nejvyššího platového stupně 

platové třídy, do které je zařazen! 



První kroky po aktualizací – verze 6.4.5        Personální kancelář PLATY        

Řešení Čl. II, přechodná ustanovení, odst.1) a odst.2): 

 

1) pokud máte v organizaci zaměstnance zařazené v 6. a vyšší platové 

třídě v rozpětí (mimo § 6 odst. b) umělecké práce a trenéři): 

a) odst. 1) -  platový tarif (platový stupeň) je nižší, než by od odpovídalo 

započitatelné praxi – platový tarif byl při převodu rovnou dorovnán  

 

b) odst. 2) - platový tarif je vyšší než by odpovídalo započitatelné praxi, jsou 

v  sestavě označeni znakem <, u těchto zaměstnanců je nutné v oddíle 

Praxe – Vkládání údajů – Zařazení zatrhnout box Chráněná osoba. 

Program mu automaticky vypočte tarif pro fixovaný platový stupeň .  

 

 



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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