
Zpracování statistického výkazu P 1c-01 
 

Výkaz se vyplňuje podle stavu k 30. 9. a týká se pouze organizací, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované prostředky 

ze státního rozpočtu. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho 

vyplňování. Pokud nepřenášíte data výkazu z externího mzdového systému, je vhodné mít výkaz předvyplněný na 

tiskopisu, zkrátí to dobu potřebnou pro připojení k Internetu. 

Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Příslušné tlačítko na stránce ředitelství školy se objeví poté, co byl 

řádně vyplněn a odeslán výkaz P 1-04. Činnosti pro práci s programem uvedené v nápovědě pro vyplnění a zpracování 

výkazu P 1-04 platí obdobně i pro práci s výkazem P 1c-01. 

 
 

Postup: 

Pokud má organizace k dispozici data ze mzdového systému, provede na hlavní stránce výkazu jejich načtení.  

Načtení dat ze mzdového souboru se provádí pomocí dvou souborů XML, přičemž prvním souborem jsou nahrána data 

do oddílu IV, VI a IVa, druhým souborem pak do oddílu IVb a IVc. Soubory je možné načítat v libovolném pořadí. 

Pokud má organizace k dispozici pouze jeden xml soubor s daty v odd. IV, VI a IVa, nebo druhý xml soubor 

neobsahuje reálná data, musí organizace data do odd. VIb a IVc doplnit ručně. Při manuálním vyplňování výkazu je 

vhodné dodržovat pořadí nabízených oddílů. 



 

V jednotlivých oddílech výkazu je nutné následně zkontrolovat jednotlivé řádky pomocí tlačítek „Kontrola“ umístěných 

bezprostředně vedle oranžových terčíků. Dokud u všech řádků není zobrazen zelený terčík, není dostupné tlačítko 

„Kontrola oddílu“.  

Po úspěšné kontrole oddílu se objeví zelený terčík i u příslušného oddílu v Seznamu oddílu výkazu na úvodní stránce 

výkazu P 1c-01. Výkaz je možné odeslat na správní úřad až ve chvíli, kdy jsou všechny terčíky v části Seznam oddílu 

výkazu zelené. 

 

Řádky oddílů lze libovolně upravovat s použitím tlačítka „Změnit“ nebo odstranit pomocí tlačítka „Odstranit“.  

Pomocí tlačítka „+“ je možné v daném řádku přičíst další údaj o zaměstnanci (např. úvazek, rozsah přímé pedagogické 

činnosti, přespočetné hodiny) k existujícímu záznamu. Obdobně pomocí tlačítka „-„ je možné údaj o zaměstnanci 

odečíst od existujícího záznamu.  

 

K jednotlivým oddílům výkazu P 1c-01: 

1) Oddíl VI „Nepedagogičtí zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů“  

Pokud byla data nahrána ze mzdového systému, pak postačí data v řádcích zkontrolovat, případně upravit, a poté 

zkontrolovat pomocí tlačítka „Kontrola“. 

 



Nové řádky lze přidávat vyplněním údajů v tabulce nadepsané „Vložit platový stupeň“ v dolní polovině obrazovky. 

Nejprve je nutno vybrat z integrovaného číselníku příslušný platový stupeň a následně doplnit údaje o platových třídách 

a celý nově vkládaný řádek uložit a zkontrolovat pomocí tlačítka „Uložení a kontrola“.  

 

Pomocí tlačítka „+“ je možné přičíst další úvazek nepedagogického pracovníka k existujícímu záznamu. Obdobně 

pomocí tlačítka „-„ je možné odečíst úvazek nepedagogického pracovníka od existujícího záznamu. 

Součtový řádek 0414 v oddíle IV se generuje a přepočítává automaticky, vždy po uložení změn v jednotlivých řádcích. 

Po provedení kontroly všech řádků je nutné provést kontrolu celého oddílu pomocí tlačítka „Kontrola oddílu“ (pozn.: 

Dokud u všech řádků není zobrazen zelený terčík, není dostupné tlačítko „Kontrola oddílu“.). 

Pokud organizace, která má povinnost vyplnit výkaz P1c-01, nemá žádné nepedagogické zaměstnance, nevyplňuje 

oddíl IV. V takovém případě stiskne bezprostředně po vstupu do oddílu IV tlačítko „Nevyplňuje se“, umístěné pod 

záhlavím oddílu. Následně doplní komentář k chybovému hlášení (č. 04001 „Není vyplněn oddíl IV – potvrďte“) 

a program se vrátí na hlavní stránku výkazu, kde již oddíl IV je označen zeleně. 

 

 

2) Oddíl IVa „Pedagogičtí pracovníci podle platových tříd a platových stupňů“  

Pokud byla data nahrána ze mzdového systému, pak postačí data v řádcích zkontrolovat, případně upravit, 

a zkontrolovat pomocí tlačítka „Kontrola“. 

Nové řádky lze přidávat vyplněním údajů v tabulce nadepsané „Vložit záznam“ v dolní polovině obrazovky a celý nově 

vkládaný řádek je pak nutné uložit a zkontrolovat pomocí tlačítka „Uložení a kontrola“.  

Pomocí tlačítka „+“ je možné přičíst další úvazek pedagogického pracovníka k existujícímu záznamu. Obdobně pomocí 

tlačítka „-„ je možné odečíst úvazek pedagogického pracovníka od existujícího záznamu. 



 

 

 

V oddíle IVa je tedy nutno provést nejprve výběr požadovaných položek ze všech nabízených číselníků: Druh činnosti, 

Kategorie pedag. pracovníků, Platový stupeň a Počet let započitatelné praxe a následně doplnit údaje o platových 

třídách a celý nově vkládaný řádek uložit a zkontrolovat pomocí tlačítka „Uložení a kontrola“ (viz obr. níže).  

 

Součtový řádek 4a21 v oddíle IVa se generuje a přepočítává automaticky, vždy po uložení změn v jednotlivých řádcích. 

Po provedení kontroly všech řádků je nutné provést kontrolu celého oddílu pomocí tlačítka „Kontrola oddílu“ (pozn.: 

Dokud u všech řádků není zobrazen zelený terčík, není dostupné tlačítko „Kontrola oddílu“.). 

Pokud organizace, která má povinnost vyplnit výkaz P1c, nemá žádné pedagogické zaměstnance, nevyplňuje oddíl IVa. 

V takovém případě stiskne bezprostředně po vstupu do oddílu IVa tlačítko „Nevyplňuje se“, umístěné pod záhlavím 

oddílu. Následně doplní komentář k chybovému hlášení (č. MO159 „Není vyplněn oddíl IVa – potvrďte“) a program se 

vrátí na hlavní stránku výkazu, kde již oddíl IVa je označen zeleně.  



 

Pokud organizace, která má povinnost vyplnit výkaz P1c, nemá žádné pedagogické zaměstnance, nevyplňuje oddíl IVa, 

a není tak vyplněn ani oddíl IVb a IVc, které jsou přílohou oddílu IVa. V takovém případě se doplní komentář 

k chybovému hlášení (č. MO160 „Není vyplněn oddíl IVb – potvrďte“ a č. MO161 „Není vyplněn oddíl IVc – 

potvrďte“). 

 

3) Oddíl IVb „Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů“ 

Pokud byla data nahrána ze mzdového systému, pak postačí data v řádcích zkontrolovat, případně upravit, 

a zkontrolovat pomocí tlačítka „Kontrola“. 

Nové řádky lze přidávat vyplněním údajů v tabulce nadepsané „Vložit záznam“ v dolní polovině obrazovky.  

Pomocí tlačítka „+“ je možné přičíst další rozsah přímé pedagogické činnosti k existujícímu záznamu. Obdobně pomocí 

tlačítka „-„ je možné odečíst rozsah přímé pedagogické činnosti od existujícího záznamu. 

Pokud je vyplněn oddíl IVa, je v oddíle IVb dostupná nabídka dle dat uvedených v oddíle IVa, to znamená, že 

v nabídce je pak možné vybírat ze všech kombinací, které byly zadány v oddíle IVa (použitím nabízené kombinace 

z oddílu IVa tato kombinace z nabídky mizí) – blíže viz info. 

 

V oddíle IVb je nejprve nutno vybrat z možnosti podle oddílu IVa nebo vytvořit záznam výběrem požadovaných 

položek ze všech nabízených číselníků: Druh činnosti, Kategorie pedag. pracovníků, Platový stupeň a Počet let 



započitatelné praxe, a následně doplnit údaje o platových třídách a celý nově vkládaný řádek uložit a zkontrolovat 

pomocí tlačítka „Uložení a kontrola“.  

Součtový řádek 4b30 v oddíle IVb se generuje a přepočítává automaticky, vždy po uložení změn v jednotlivých řádcích. 

Po provedení kontroly všech řádků je nutné provést kontrolu celého oddílu pomocí tlačítka „Kontrola oddílu“ (pozn.: 

Dokud u všech řádků není zobrazen zelený terčík, není dostupné tlačítko „Kontrola oddílu“.). 

 

4) Oddíl IVc „Hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec 

jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů“ 

Pokud byla data nahrána ze mzdového systému, pak postačí data v řádcích zkontrolovat, případně upravit, 

a zkontrolovat pomocí tlačítka „Kontrola“. 

Nové řádky lze přidávat vyplněním údajů v tabulce nadepsané „Vložit záznam“ v dolní polovině obrazovky.  

Pomocí tlačítka „+“ je možné přičíst další rozsah přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti k existujícímu 

záznamu. Obdobně pomocí tlačítka „-„ je možné odečíst rozsah přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti od 

existujícího záznamu. 

Pokud je vyplněn oddíl IVb, je v oddíle IVc dostupná nabídka dle dat uvedených v oddíle IVb, to znamená, že 

v nabídce je pak možné vybírat ze všech kombinací, které byly zadány v oddíle IVb (použitím nabízené kombinace 

z oddílu IVb tato kombinace z nabídky mizí) – blíže viz info. 

 

V oddíle IVc je nejprve nutno vybrat z možnosti podle oddílu IVb nebo vytvořit záznam výběrem požadovaných 

položek ze všech nabízených číselníků: Druh činnosti, Kategorie pedag. pracovníků, Platový stupeň a Počet let 

započitatelné praxe, a následně doplnit údaje o platových třídách, a celý nově vkládaný řádek uložit a zkontrolovat 

pomocí tlačítka „Uložení a kontrola“.  

Součtový řádek 4c50 v oddíle IVc se generuje a přepočítává automaticky, vždy po uložení změn v jednotlivých řádcích. 

Po provedení kontroly všech řádků je nutné provést kontrolu celého oddílu pomocí tlačítka „Kontrola oddílu“ (pozn.: 

Dokud u všech řádků není zobrazen zelený terčík, není dostupné tlačítko „Kontrola oddílu“.). 

 

5) Oddíl VI „Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu“ 

V oddíle VI je po načtení dat prostřednictvím xml souboru nutno tlačítkem Kontrola zkontrolovat i všechny sloupce. 



 

Takto postupuje i organizace, která nemá k dispozici výstup ze mzdového systému a všechny údaje zadává ručně.  

Pokud ve vykazující organizace k 30. 9. žádný zaměstnanec nepobírá ze státního rozpočtu příplatky uvedené v oddíle 

VI, zůstává prázdný tento oddíl a je nutno všechny jeho nulové sloupce za jednotlivé druhy PAM odeslat ke kontrole 

tlačítkem „Kontrola“. Následně provedete kontrolu celého oddílu pomocí tlačítka „Kontrola oddílu“ a program se vrátí 

na hlavní stránku výkazu.  

 

Po vyplnění a zkontrolování všech 6 oddílů výkazu P 1c-01 je možné výkaz odeslat na příslušný správní úřad. Poté je 

výkaz nadále k dispozici k tisku a nahlédnutí, popř. po dobu sběru i k dodatečným opravám. 

Po odeslání výkazu se shodně jako v případě výkazu P 1-04 zobrazí nápis „Výkaz byl (datum a čas) odeslán na 

správní úřad.“ Současně se objeví tlačítka jednotlivých stránek výkazu, které jsou již v záhlaví označeny shodným 

datem a časem odeslání. 



 

Pokud organizace po odeslání obou výkazů (P 1-04 a P 1c-01) provede změny ve výkaze P 1-04 a následně jej znovu 

odešle, výkaz P 1c-01 se automaticky vrátí a je třeba jej znovu zkontrolovat a případně opravit všechny jeho 

oddíly a znovu jej poslat na správní úřad. 


