
Personální kancelář Platy

verze 7.2.x – účinnost k 1. 1. 2022



Novela nařízení vlády ze dne 29. 12. č. 531/2021 Sb., účinná k 1. 1. 2022, mění:

• nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

nařízení vlády č. 420/2021 Sb., 

Účelem novely je

• parametrická změna valorizace platových tarifů provedené platným, ale dosud neúčinným nařízením vlády

č. 420/2021 Sb.

• návrh nařízení vlády mění valorizaci platových tarifů tím způsobem, že platové tarify ve stupnicích platových 

tarifů uvedených v příloze č. 1 se nevalorizují; výše platových tarifů tak zůstává na úrovni stanovené nařízením 

vlády č. 300/2019 Sb.

• platové tarify ve stupnici platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se zvyšují o 

částku 700 Kč.

• dále se v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. doplňuje nová příloha č. 3, která obsahuje stupnici platových tarifů 

založenou na stupnici v příloze č. 2, přičemž platové tarify stanovené pro 2. až 7. platovou třídu se zvyšují

o 700 Kč a platové tarify stanovené pro 8. až 15. platovou třídu se zvyšují o 6 %.

• Platové tarify ve stupnici uvedené v příloze č. 4 (dříve č. 3) se zvyšují o 6 % a platové tarify ve stupnici platových 

tarifů v příloze č. 5 (dříve č. 4) se zvyšují o 2 %.

Vnitřní platový předpis a jeho aktualizace:

• vzhledem k rozšíření platových tabulek z dosavadních 4 na 5 stává se novela nařízení vlády impulzem k 

aktualizaci vnitřního platového předpisu

Legislativní východiska – co máme vědět, než spustíme aktualizaci na verzi 7.2.x



Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - od 1. 1. 2022 – přehled změn 

Legislativní východiska – co máte vědět, než spustíte aktualizaci na verzi 7.2.x

Rozšíření počtu platových tabulek pro rok 2022 valorizace

1 = nepedagogičtí pracovníci, úředníci 0 Kč

2 = sociální pracovníci + 700 Kč

3 = zdravotníci platová třída 2 až 7 + 700 Kč

platová třída 8 až 15 + 6%

4 = lékaři + 6%

5 = pedagogičtí pracovníci + 2%

Práce dle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek stanoví příloha č. 6



Zálohujte data!

➢ zálohování dat provedete v oddíle 

Služby, Zálohování dat.

Platová inventura!

➢ Pokud takové sestavy potřebujete, 

vytiskněte si platovou inventuru za 

měsíc prosinec 2021.

Uzavřete prosinec 2021!

➢ Máte provedeny všechny 

předpokládané změny v platech

za měsíc prosinec?

➢ Po aktualizaci na verzi 7.2.x se změní 

hodnoty i čísla platových tabulek

v platových výměrech, které poté již 

nelze vrátit zpět!

Než spustíte aktualizaci na verzi 7.2.x Personální kancelář PLATY 



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.x 

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 dat na verzi 7.2.x                Personální kancelář PLATY 

mailto:help@resk.cz


Postup aktualizace:

6) Spustili jste opět program v 

úvodní obrazovce je zapsána verze 

7.2.0 a po spuštění se provedla 

aktualizace databází na novou 

verzi.

7) Protože je již leden program po 

přihlášení Vás standardně upozorní 

na hromadný přepočet praxe.

8) Přepočet nespouštějte, přepočet 

je součástí akce Hromadná změna 

platových poměrů a proběhne 

automaticky.

9) Klikněte na tlačítko Ne a 

pokračujte dále podle návodu.

Aktualizace dat na verzi 7.2.x                Personální kancelář PLATY 

Pozn.) 

• Pokud jste přepočet spustili, nic zásadního se 

nestane, pouze u zaměstnanců, kteří mají postup v 

lednu se postup provede a budou mít v sestavě změn 

platových poměrů v kolonce nárůst = 0.

• Pokud jste přepočet nespustili, zaměstnanci, kteří mají 

v lednu postup, budou mít v sestavě změn platových 

poměrů nárůst 2% + rozdíl mezi platovými stupni.



Aktualizací programu došlo automaticky

k nahrání nových platových tarifů

Převod dat na rok 2022 - verze 7.2.x     Personální kancelář PLATY 

TENTO KROK JE URČEN POUZE

pro zdravotnické pracovníky poskytující 

zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2

a 3 zákona o zdravotních službách (např. 

zdravotní sestry)

➢ V oddíle Služby klikněte na tlačítko 

Hromadná změna platové tabulky.

➢ Ve sloupci tabulka zadejte u zdravotníků 

číslo 3

➢ U pracovníků v sociálních službách 

ponechte tabulku  č. 2

➢ Klikněte na tlačítko Ulož a zavři



Aktualizací programu došlo automaticky

k nahrání nových platových tarifů

Převod dat na rok 2022 - verze 7.2.x     Personální kancelář PLATY 

PŘEVOD DAT NA ROK 2022:

• v oddíle Služby klikněte na tlačítko 

Změna platových poměrů

• v červené obrazovce ponechte 

přednastavené datum 1. 1. 2022

• klikněte na tlačítko Ano

• po načtení nových tarifů zaměstnancům, 

program provede převod a vystaví 

tiskovou sestavu.

• v posledním kroku nabídne k tisku 

platové výměry



Postup prací personalisty po aktualizaci:

Zkontrolujte příplatky za vedení:

• u vedoucích zaměstnanců se stanoveným 

příplatkem na spodní hranici rozpětí pro 

jednotlivé stupně řízení program po aktualizaci 

automaticky zvedl uvedenou spodní hranici na 

potřebnou úroveň viz příklad, v sestavě 

naleznete příplatky za vedení pod kódem P

Příklad

Ředitel ZŠ ve 3. st.řízení,13.plat.třída:

• 2021 = tarif 45 350 * 0,20 = min. 9 070

• 2022 = tarif 46 260 * 0,20 = min. 9 252

• nárůst spodní hranice příplatku = 182 Kč

• případně zaokrouhlete dle vašeho vnitřního 

předpisu 

Práce personalisty v programu - verze 7.2.x     Personální kancelář PLATY 



Postup prací personalisty po aktualizaci:

Tisk platových výměrů

• zadat platnost nového platového výměru

od 1. 1. 2022

• zdůvodnit tisk nového platového výměru, vybrat 

text z druhého okna pomocných textů 

• vytisknout platové výměry jednotlivě nebo 

hromadně dle definovaných úseků

Vnitřní platový předpis a jeho aktualizace:

• zapracovat rozšíření platových tabulek z 

dosavadních 4 na 5

• přečíslovat přílohu - rozdělení prací podle míry 

ztěžujících vlivů pracovních podmínek do 

skupin stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.

Práce personalisty v programu - verze 7.2.x     Personální kancelář PLATY 

Příklady změn v platovém výměru



Personální kancelář Platy 2022

verze 7.2.x

Konec prezentace

Věříme, že změny platových poměrů byly jako vždy

závislé pouze na rychlosti Vaší tiskárny!


