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Zálohujte data!

➢ zálohování dat provedete v oddíle 

Služby, Zálohování dat.

Platová inventura!

➢ Pokud takové sestavy potřebujete, 

vytiskněte si platovou inventuru za 

měsíc prosinec 2022.

Uzavřete měsíc prosinec 2022

➢ Máte provedeny všechny předpokládané 

změny v platech za měsíc prosinec?

➢ Po aktualizaci na verzi 7.2.3 se změní 

započitatelná praxe u zaměstnanců, 

kteří získali nejvyšší stupeň vzdělání 

vyšší odborné, tuto změnu není možné 

jednoduše vrátit zpět!

Než spustíte aktualizaci na verzi 7.2.3 Personální kancelář PLATY 

Novela nařízení vlády ze dne 21. 12. č. …/2022 Sb., účinná k 1. 1. 2023, která mění NV 341/2017 Sb:

Účelem novely je

• změna odpočtu ze započitatelné praxe u stupně vzdělání vyšší odborné

• přidání platových tříd 15. a 16. do platové tabulky č. 5 (pedagogové) včetně přidání akademických pracovníků do § 5, odst. 5)

• sociální služby - zařazení manželských a rodinných poradců do platové tabulky č. 2 přes § 5, odst. 2)



Postup aktualizace:

1) Klikněte na text „Kliknutím zde 

ověříte aktuálnost Vaší verze“

2) Dále na text „Ke stažení byla 

uvolněna nová verze! Kliknutím 

zde, ji stáhnete“

3) Poté klikněte na tlačítko 

„Nainstalovat aktualizaci“

4) Ponechte zatržítka a klikněte na 

„Aktualizuj“

5) Jestliže aktualizace 7.2.3 

proběhla, spusťte znovu program 

tlačítkem jako obvykle - „Pokračuj“

(Pozn.) Pokud se aktualizační proces 

zastaví, zkopírujte obrazovku a zašlete 

e_mailem na podporu help@resk.cz,

uveďte své IČ a telefon)

Aktualizace programu na verzi 7.2.3                Personální kancelář PLATY 

mailto:help@resk.cz


Postup aktualizace:

6) Spustili jste opět program nyní je 

v úvodní obrazovce zapsána verze 

7.2.3 a po spuštění se provedla 

aktualizace databází na novou 

verzi.

7) Pokud je již leden, program Vás 

po přihlášení standardně upozorní 

na hromadný přepočet praxe.

8) Přepočet nespouštějte, přepočet 

je součástí akce Hromadná změna 

platových poměrů a proběhne 

automaticky po spuštění uvedené 

akce.

9) Klikněte na tlačítko Ne nebo  

Návrat a pokračujte dále podle 

návodu.

Aktualizace dat na verzi 7.2.3                Personální kancelář PLATY 

Upozornění 

Pokud jste přepočet spustili, nic zásadního se nestane a 

upgrade proběhne rovnou tímto zásahem, přitom:

• u zaměstnanců, kteří mají postup v lednu se postup 

provede a budou mít v sestavě změn platových poměrů 

v kolonce nárůst = 0

• dále se rovněž provedou změny v odpočtu započitatelné 

praxe u zaměstnanců s nejvyšším dosaženým 

vzděláním vyšší odborné a zařazeným do platové třídy 

10. a vyšší

• pokud by snížení nebo zrušení odpočtu vyvolalo platový 

postup budou dotčení mít v sestavě změn platových 

poměrů v kolonce nárůst = 0

Následující akci Hromadná změna platových poměrů

(červená tabulka) pak můžete vynechat, jelikož její 

následné sestavy již budou z výše uvedených důvodů 

irelevantní.



Aktualizací programu došlo automaticky

k úpravám odpočtů započitatelné praxe 

Převod dat k 1. 1. 2023 - verze 7.2.3     Personální kancelář PLATY 

Pokud jste již provedli akci Hromadný přepočet k 

31. lednu viz předchozí snímek, akci Změna 

platových poměrů můžete vynechat, jelikož sestavy 

pro tuto akci již budou irelevantní:

• v oddíle Služby klikněte na tlačítko 

Změna platových poměrů

• v červené obrazovce ponechte 

přednastavené datum 1. 1. 2023

• klikněte na tlačítko Ano

• po načtení změn v odpočtu ze 

započitatelné praxe, program provede 

převod a vystaví tiskovou sestavu.

• v posledním kroku nabídne k tisku 

platové výměry zaměstnanců s platovým 

postupem k lednu 2023



Praktikum změn v započitatelné praxi u DiS.

Práce personalisty v programu - verze 7.2.3     Personální kancelář PLATY 



Závěrečný postup prací personalisty po 

aktualizaci:

Tisk platových výměrů

• Platové výměry tiskneme jen u zaměstnanců 

kteří:

a) dosáhli nejvyššího stupně vzdělání vyšší 

odborné a v souvislosti s novelou NV se jim 

uspíšil platový postup, a postoupili tak do 

vyššího platového stupně již v lednu 2023 

nebo

b) měli nárok na běžný platový postup do vyššího 

platového stupně v lednu 2023, aniž by tento 

postup byl vyvolán změnou odpočtů u vyššího 

odborného vzdělání vlivem novely NV

• zdůvodněte tisk nového platového výměru, 

vyberte text z druhého okna pomocných textů dle 

případů a) nebo b) viz výše

Práce personalisty v programu - verze 7.2.3     Personální kancelář PLATY 

• text podle písmene a) v doplňujících textech je zadán

aktualizací

• text podle písmene b), pokud jej nemáte, můžete sami 

vytvořit  



Personální kancelář Platy 2023

verze 7.2.3

Konec prezentace

Věříme, že změny platových poměrů byly jako vždy

závislé pouze na rychlosti Vaší tiskárny!

RESK software, s.r.o.

Linka podpory: 608 889 062

HelpDesk: help@resk.cz
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