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Ve Zdibech dne 06.05.2016

Námitky proti kontrolním zjištěním uvedených v protokolu o kontrole ČŠI konané ve dnech
14.-16.03.2016 v ZŠ a MŠ Zdiby

Vážení,
Dne 28.04.2016 mi byl doručen kontrolní protokol ze dne 28.04.2016 o kontrole konané dne 16.
03.2016 Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj, v Základní škole a Mateřské škole Zdiby,
okres Praha-východ. Ve smyslu § 13 zák. č. 255/2012 (kontrolní řád) podávám proti kontrolnímu zjištění
uvedeném v kontrolním protokolu v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení následující námitku:
Kontrolní zjištění:
Kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel sjednala dle platového výměru ze dne 24.8.2015 při 20ti hodinovém týdenním úvazku zaměstnankyně Hany 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.
Proti tomuto kontrolnímu zjištění namítám:
Podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v
platném znění, je stanoven pro 3. platový tarif 12. stupně pro plný pracovní úvazek plat ve výši 12 030 Kč a
při polovičním úvazku je to tedy 6 015 Kč. Výše platového tarifu Hany Trapové v platovém výměru ze dne
24. 8. 2015 je tedy v pořádku.
Domnívám se, že při kontrole byly zjištěny pouze formální nedostatky spočívající v záměně odkazů na
ustanovení pracovních předpisů. V žádném případě nedošlo ke stanovení nesprávného platového tarifu.
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