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Mzdy školy a statistika

Úvod

V současné době se stává u některých škol (příspěvkových organizací), že zaměstnanci 
školy mají sice stanovenou výši platů podle poslední vyhlášky vlády, ale ve skutečnosti na 
platy od zřizovatele nedostanou dostatek finančních prostředků.

Pro statistiky, které jsou školy povinny vyplňovat, je však třeba mít informace o tarifní třídě, 
tarifní skupině a výši platu. V jedné ze statistik se kontroluje výše platu na tarifní tabulku 
(ISP) a ve druhé je zase třeba mít vyplněny hodnoty o tarifní třídě a tarifní skupině (P1-04).

P1-04

Pro tento výkaz je nutné mít správně vyplněny údaje o tarifní třídě a tarifním stupni. Toto je 
nutné pro správné vyplnění oddílu IV. tohoto statistického výkazu. 

Kontroluje se zde počet lidí s určitým tarifem a tarifním stupněm.

ISP
Pro tento výkaz je nutné mít správně vyplněny údaje o tarifní třídě, tarifním stupni a 
odpovídající výši platu podle platné přílohy nařízení vlády.

Kontroluje se, zda odpovídá plat pro kombinaci  tarifní třídy a tarifního stupně.

Rozpor

V případě neobdržení dostatečných finančních prostředků na platy se obvykle při 
nezměněné tarifní třídě a nezměněném tarifním stupni sníží hodnota platu. Z takto 
upravených dat je možné správně stanovit jen statistický výkaz P1-04. V případě pořízení 
v kartě pracovního poměru je třeba ignorovat návrh změny na výši platu, které neodpovídá 
tabulce přílohy nařízení vlády.

Statistický výkaz ISP v tomto případě nebude správně. Neodpovídá plat tarifu a stupni.

Řešení

Pro správné zpracování zmíněných statistik doporučuji následující postup.

P1-04

V kartě pracovního vztahu vyplnit správně (podle smlouvy) přílohu, tarifní třídu a tarifní 
stupeň. Pokud neodpovídá plat třídě a stupni, ignorovat návrh na změnu výše platu a 
ponechat upravený plat. Toto nám zajistí správně vyplněné statistické hlášení P1-04.
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Kurzor je na „výběru typu přílohy nařízení vlády“. Zde odpovědět „N“. Ignoruje se varování, 
že neodpovídá plat zadaný a plat podle platové tabulky.

Kurzor je na údaji „Základní plat zaměstnance“. Zde je třeba odpovědět „N“, aby zůstala 
zachovaná již vybraná příloha nařízení vlády.

24.9.2012 2 z 3



Ing. Miroslav Vopalecký MzdySkolyAStatistika.odt

ISP

Po importu dat do ISP změnit tarifní stupeň u zaměstnanců, u kterých neodpovídá výše 
platu tarifní tabulce podle přílohy nařízení vlády, na stupeň „00“. Tím se kontrola ISP 
změní a bude se kontrolovat jen, zda odpovídá částka platu rozsahu příslušné tarifní třídy. 
Jediný problém může nastat pokud se plat dostane mimo rozsah platů pro tarifní třídu. To 
by mohl být případ zaměstnanců s nízkým tarifním stupněm, nebo při velmi razantní 
změně platu.

Zde je nutné ručně přepsat u zaměstnanců, kteří mají změněný plat tak, že neodpovídá 
tarifní tabulce podle nařízení vlády, údaj „Platový stupeň k poslednímu dni sledovaného 
období“ na hodnotu „00“. 

Připravujeme změnu pořizování ISP tak, aby se po importu automaticky nabídla změna u 
zaměstnanců, u kterých neodpovídá plat zadané kombinaci třídy se stupněm.

Závěr

Toto doporučené řešení vzniklo na základě konzultace problematiky P1-04 a ISP s 
Ing. Žižkovou z MŠMT ČR. Pro P1-04, oddíl I. a IV. je třeba mít správně třídu, stupeň a 
přílohu. Pro ISP je možné nahradit stupeň hodnotou "00", která říká, že se jedná o plat v 
rozsahu zadané třídy a přílohy.
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