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Než spustíte aktualizaci na verzi 6.9.1. Personální kancelář PLATY       

1) Zálohujte data!

➢ zálohování dat provedete v 

oddíle Služby, Zálohování dat.

2) Platová inventura!

➢ Vytiskněte si platovou inventuru 

za měsíc prosinec 2018.

1) UZAVŘETE PROSINEC!

➢ Máte provedeny všechny 

předpokládané změny v platech za 

měsíc prosinec?

➢ Po aktualizaci na verzi 6.9.1. se 

změní tarify na lednové a nelze 

již řešit změny za prosinec!



Instalace aktualizace verze 6.9.1.              Personální kancelář PLATY

Aktualizace z verzí

6.8.3. a 6.8.4

➢U těchto verzí nelze 

aktualizaci provést

z přihlašovací 

obrazovky!!! 

➢ Spusťte naše webové stránky:  

https://www.resk.cz/

➢ Klikněte v levé liště na tlačítko 

Software ke stažení.

➢ Pokud nevíte přihlašovací heslo, 

napište na help@resk.cz

a uveďte IČ

https://www.resk.cz/
mailto:help@resk.cz


Instalace aktualizace verze 6.9.1.              Personální kancelář PLATY

Aktualizace z verzí

6.8.3. a 6.8.4

➢ U těchto verzí nelze 

aktualizaci provést z 

přihlašovací obrazovky!!! 

➢ Před aktualizací zavřete 

program - program nesmí být 

spuštěn!

➢ Vyberte z nabídky Personální 

kancelář  - upgrade v. 6.9.0.

➢ Po kliknutí zadejte rovnou 

spustit, nebo uložte soubor 

Rozbal_Platy.exe do PC a 

poté spusťte.

➢ Při hlášení Windows zadejte 

Další informace a dále 

Přesto spustit.

Hlášení Windows

➢ Klikněte na Další informace,

➢ poté Přesto spustit.



Instalace aktualizace verze 6.9.1.               Personální kancelář PLATY

Aktualizace z verze

6.8.1. nebo 6.8.0

➢ Z této verze lze aktualizaci 

provést rovnou z přihlašovací 

obrazovky!

První přihlášení do programu:

➢ Vaše původní heslo bylo aktualizací 

smazáno.

➢ Přihlásíte se jako admin.

➢ V poli Zadejte heslo zadáte NOVÉ 

heslo (min. 6 znaků).

➢ Po kliknutí na tlačítko přihlášení 

budete vyzváni k potvrzení, kontrole 

nového hesla.

➢ Způsob nastavení uživatelů 

naleznete v nápovědě v programu.



Aktualizace dat na verzi 6.9.1.                Personální kancelář PLATY       

Po spuštění 

aktualizace:

Jestliže aktualizace 

úspěšně proběhla,

klikněte na tlačítko 

Pokračuj.

(Pozn.) Pokud se 

aktualizační proces 

zastaví, zkopírujte tuto 

obrazovku a zašlete 

e_mailem na podporu 

help@resk.cz,

uveďte své IČ a telefon).

mailto:help@resk.cz


Převod dat na rok 2019 - verze 6.9.1.     Personální kancelář PLATY       

PŘEVOD DAT NA ROK 

2019:

➢ V oddíle Služby klikněte na 

tlačítko Změna platových 

poměrů.

➢ V červené obrazovce 

ponechte přednastavené 

datum 1. 1. 2019.

➢ Klikněte na tlačítko Ano

➢ Po načtení nových tarifů 

zaměstnancům, program 

provede převod a vystaví 

tiskovou sestavu.



Převod dat na rok 2019 - verze 6.9.1.     Personální kancelář PLATY       

Zkontrolujte 

příplatky:

➢ za vedení,

➢ ztížené prostředí

➢ směnnost

➢ zvláštní příplatky

➢ třídnictví

Došlo nejen k navýšení 

spodních hranic 

uvedených příplatků, ale 

ve zdravotnictví a 

sociálních službách i k 

přesunu do IV. skupiny

➢ kódy P v sestavě



Převod dat na rok 2019 - verze 6.9.1.     Personální kancelář PLATY       

Tisk platových 

výměrů

➢ Zadejte zdůvodnění 

změn v platových 

výměrech z druhého 

doplňkového textu.

➢ Pokud jste měnili 

např. osobní 

příplatky, je 

zapotřebí zdůvodnit 

jejich změny zvlášť! 

Pokud se potřebujete k sestavě Změna 

platových poměrů zaměstnanců vrátit 

později, stejnou sestavu vyvoláte kliknutím na 

tlačítko Opakovaný tisk změn platových 

poměrů.



Převod dat na rok 2019 - verze 6.9.1.      Personální kancelář PLATY       

Spodní hranice příplatku 

za vedení byla zvýšena

Zkontrolujte a porovnejte s vaším 

aktualizovaným vnitřním platovým předpisem!

Spodní hranice příplatku za třídnictví 

s více ročníky byla zvýšena

Spodní hranice příplatku za ztížené 

prostředí byla zvýšena

Spodní hranice příplatku 

za třídnictví byla zvýšena
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Legislativa NV 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb. Personální kancelář PLATY       

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCI

Přesun zvláštních příplatků ze skupiny III. do  skupiny IV.

IV/ 4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné 

služby

Přesun zvláštních příplatků ze skupiny II. do  skupiny IV.

IV/ 5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

➢ 5.1. operačních a porodních sálech, 

➢ 5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, 

➢ 5.3. jednotkách intenzivní péče, 

➢ 5.4. onkologických odděleních.

IV/ 6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele 

zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

➢ 6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

➢ 6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo   

vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských 

odděleních pro ošetřování osob s demencí,

➢ 6.3. s tělesným nebo mentálním postižením

Zdravotní sestry, sociální pracovnice:

– původní příplatek III/9. - částky byly 

vynulovány, příplatky je zapotřebí zadat znovu!



ŠKOLSTVÍ

• zvýšení platových tarifů nepedagogických 

pracovníků v regionálním školství o 5%

➢ nepedagogičtí pracovníci = platová tabulka č. 1

• zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků

v regionálním školství o 10%

➢ pedagogičtí pracovníci = platová tabulka č. 5

12

Legislativa NV 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb. Personální kancelář PLATY       
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Legislativa NV 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb. Personální kancelář PLATY       

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• zvýšení platových tarifů sociálních pracovníků, pracovníků sociální 

péče …v sociálních službách… ve škole a školském zařízení… o 7%

➢ = platová tabulka č. 3

ÚŘEDNÍCI (územní samosprávné celky a § 303 odst.1 ZP)

➢ zvýšení platových tarifů o 5%

➢ platová tabulka č. 2

ZDRAVOTNÍCI

• Zvýšení platových tarifů zdravotnickým pracovníkům, vykonávajícím 

nelékařská povolání o 7%

➢ platová tabulka č. 3 

• Zvýšení platových tarifů u lékařů a zubních lékařů

➢ 11. až 13. platová třída o 7%

➢ 14. až  16. platová třída o 2%

➢ platová tabulka č. 4
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Legislativa NV 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb. Personální kancelář PLATY       

Zvýšení spodní hranice příplatků:

§ 7 - ZTÍŽENÉ PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 

➢ 500 až 1 800 Kč 

§ 8 - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK

➢ I. 500 až  1 300 Kč (třídnictví apod.+ 100)

➢ II. 750 až  2 500 Kč (třídnictví apod.+ 150)

➢ III. 1 250 až  5 000 Kč (+250)

➢ IV. 1 880 až  7 500 Kč (+380)

➢ V.  2 500 až 10 000 Kč (+500)
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Legislativa NV 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb. Personální kancelář PLATY       

Příloha NV č. 6 

• V příloze č. 6 v I. skupině bodu 1 se slova „, 

třísměnného nebo nepřetržitého“ zrušují.

➢ Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci 

dvousměnného provozního režimu.

• V příloze č. 6 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, 

který zní:

➢ Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci 

třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.
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Legislativa NV 263/2018 Sb.                    Personální kancelář PLATY       

Katalog prací – NV 222/2010 Sb.

Bod 15.

V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 9. 

platové třídě se bod 2 zrušuje.

9. platová třída

2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém 

vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je 

řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na 

přípravu žáků a studentů k získání řidičského 

oprávnění k řízení motorových vozidel.
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Shrnutí                                                       Personální kancelář PLATY        

• Seznámit zaměstnance s novelou nařízení vlády

• Připravit nové platové výměry

➢ zkontrolovat, případně upravit příplatky za vedení dle 

% z nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy

➢ zkontrolovat zvláštní příplatky zejména ve školství, zdravotnictví

a sociálních službách

➢ zdůvodnit změny v platových výměrech

• Zkontrolovat a upravit vnitřní platový předpis

➢ aktualizovat podmínky poskytování příplatků za ztížené pracovní 

prostředí *(ve školství se tyto příplatky běžně neposkytují)

➢ aktualizovat podmínky poskytování zvláštních příplatků

➢ zkontrolovat zařazení do platových tříd u učitelů OV

➢ projednat s odborovou organizací – pokud organizaci působí

• Vydat a předat nové platové výměry - nejpozději  31.12. 2018



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