Oblastní inspektorát práce
pro Středočeský kraj
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, IČ 75046962
telefon: +420 950 179 400, fax: +420 950 179 401, e-mail: stredni.cechy@suip.cz, ID: nhtefdc
č.j.: 4297/4.50/16-2
sp.zn.: I4-2016-481

PROTOKOL O KONTROLE
provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu
ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze (dále jen „oblastní inspektorát práce“).
Kontrola byla zahájena dne 14.3.2016, prvním kontrolním úkonem: doručení oznámení.
Kontrolu vykonal inspektor:
Olga Chadimová, průkaz inspektora č. 001094 - inspektor
Kontrolovaná osoba:
Základní škola Zdiby, okres Praha-východ
Sídlo: U Školy 48, Zdiby, 250 66
IČ: 71004408
(dále jen „kontrolovaná osoba“)
Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:
Mgr. Ludmila Koktanová, člen statutárního orgánu
Kontrola byla provedena dne: 16.03.2016
kontrolované pracoviště: Základní škola Zdiby, okres Praha-východ
adresa: U Školy 48, 250 66 Zdiby
Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: kontrola platových výměrů dne 28.4.2016.
Kontrolované období: rok 2015
U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
Předmět kontroly:
- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
- povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců
- povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Doklady předložené ke kontrole:
1. Zřizovací listina - KOPIE
2. Jmenování Mgr. Ludmily Koktanové - KOPIE
3. Vnitřní platový předpis - KOPIE
4. Seznam zaměstnanců - KOPIE
5. Pracovní smlouva Nikola Baletková, nar. 1.3.1995 - KOPIE
6. Pracovní náplň - KOPIE
7. Platový výměr ze dne 7.7.2015 - KOPIE
8. Platový výměr ze dne 27.10.2015 - KOPIE
9. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
10. Pracovní smlouva Hana Trapová, nar. 25.6.1950 - KOPIE
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11. Pracovní náplň - KOPIE
12. Platový výměr ze dne 24.8.2015 - KOPIE
13. Platový výměr ze dne 1.11.2015 - KOPIE
14. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
15. Pracovní smlouva Alena Klimentová, nar. 19.10.1968 - KOPIE
16. Platový výměr ze dne 1.7.2015 - KOPIE
17. Pracovní náplň - KOPIE
18. Platový výměr ze dne 27.10.2015 - KOPIE
19. Pracovní smlouva Veronika Kovářová, nar. 20.6.1996 - KOPIE
20. Pracovní náplň - KOPIE
21. Platový výměr ze dne 24.7.2015 - KOPIE
22. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
23. Platový výměr ze dne 1.9.2015 - KOPIE
24. Platový výměr ze dne 27.10.2015 - KOPIE
25. Pracovní smlouva Mgr. Alena Baxová, nar. 6.6.1976 - KOPIE
26. Platový výměr ze dne 10.4.2015 - KOPIE
27. Pracovní náplň - KOPIE
28. Platový výměr ze dne 27.10.2015 - KOPIE
29. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
30. Pracovní náplň - KOPIE
31. Platový výměr ze dne 22.2.2016 - KOPIE
32. Pracovní smlouva Mgr. Ivana Jačková, nar. 19.7.1958 - KOPIE
33. Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru - KOPIE
34. Pracovní náplň - KOPIE
35. Pracovní smlouva Mgr. Ivana Jačková, nar. 19.7.1958 - KOPIE
36. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
37. Platový výměr ze dne 30.10.2014 - KOPIE
38. Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy - KOPIE
39. Platový výměr ze dne 1.11.2015 - KOPIE
Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:
Kontrolovaná osoba je zaměstnavatel, který zaměstnává 36 zaměstnanců. V době zahájení kontroly probíhala na
základě stejného podnětu také kontrola České školní inspekce, která měla k dispozici většinu osobních spisů. Aby
nedocházelo k duplicitní kontrole stejných zaměstnanců, byl vybrán jiný kontrolní vzorek. Kontrolou bylo zjištěno, že
pracovní poměr učitelky ZŠ Mgr. Ivany Jačkové, nar. 19.7.1958 vznikl dne 29.8.2011 na základě uzavřené pracovní
smlouvy na dobu určitou do 30.6.2012. Po uplynutí doby určité byla uzavřena další pracovní smlouva, která
navazovala na původně sjednanou pracovní smlouvu, přestože tento pracovní poměr nebyl ukončen (odhlášky SP,
ZP, zápočtový list). Nově uzavřená pracovní smlouva ze dne 30.6.2012 navíc obsahuje nesprávná ustanovení
zákoníku práce, která se týkají dovolené, výpovědní doby a v souvislosti se stanovením platu je zde chybně uveden
odkaz na zákon č. 564/2006 Sb., kdy se však jedná o nařízení vlády. Pokud se prodlužuje pracovní poměr je vhodné
uzavřít dodatek k pracovní smlouvě. V platovém výměru ze dne 1.11.2015 je uvedeno, že pravidelný termín výplaty je
stanoven kolektivní smlouvou na 15. den v měsíci. Protože kontrolovaná osoba sdělila, že nemá žádnou odborovou
organizaci, nelze tuto informaci v platovém výměru uvádět. Kontrolou platových výměrů Mgr. Aleny Baxové, nar.
6.6.1976, Veroniky Kovářové, nar. 20.6.1996, Nikoly Baletkové, nar. 1.3.1995, učitelek MŠ, bylo zjištěno chybné
uvedení příloh nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Dále v platovém výměru ze dne 1.7.2015 Aleny Klimentové, nar.
19.10.1968, uklízečk y a školnice MŠ a ZŠ, je chybně uvedena platová třída a stupeň, jde pravděpodobně o
prohození těchto dvou údajů. V dalším platovém výměru ze dne 27.10.2015 je již vyznačena platová třída i stupeň
správně. V platovém výměru ze dne 24.8.2015 Hany Trapové, nar. 25.6.1950 je uveden chybný odkaz na nařízení
vlády a výše přiznaného platového tarifu 6 015 Kč při sjednané poloviční pracovní době také není správný. Platový
tarif pro plný pracovní úvazek činil 12 210 Kč a při polovičním úvazku je to tedy 6 105 Kč. V dalším platovém výměru
ze dne 1.11.2015 je uvedeno chybné nařízení vlády, avšak výše platového tarifu je správná. Kontrolou pracovní
smlouvy Nikoly Baletkové, nar. 1.3.1995, učitelky mateřské školy bylo zjištěno, že jsou zde uvedeny odkazy
na chybná ustanovení zákoníku práce, kdy v souvislosti s dovolenou je uveden § 100 ZP a s výpovědí § 45 ZP a v
souvislosti se stanovením platu neplatný zákon č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
Kontrolní zjištění:
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1.
Kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel sjednala dle platového výměru ze dne 24.8.2015 při 20-ti hodinovém
týdenním úvazku zaměstnankyni Haně Trapové, nar. 25.6.1950, druh vykonávané práce kuchařka měsíční plat ve
výši 6 015 Kč, ačkoli podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, je stanoven pro 3. platový tarif 12. stupně pro plný pracovní úvazek plat ve výši 12 210 Kč a
při polovičním úvazku je to tedy 6 105 Kč. V platovém výměru je dále uveden chybný odkaz na nařízení vlády a
chybný rok účinnosti určení měsíčního platu.
- § 123 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
Poučení:
Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky
proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí
z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto
kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.
Praha, dne 28.4.2016
Za oblastní inspektorát práce:

Digitálně podepsal
Jméno: Olga Chadimová
Vydavatel: I.CA - Qualified Certification Authority,
09/2009, První certifikační autorita, a.s.
Sériové číslo: 11121258, hexadecimálně: 00 A9 B2 6A

..........................................................
Olga Chadimová
inspektor

Rozdělovník:
1x kontrolovaná osoba
1x oblastní inspektorát práce
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