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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
1. Datum doručení žádosti: 12.12.2022 
2. Jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele nebo adresa pro doručování: Spravedlnost - 

odborové sdružení, IČO 26599511, sídlem Košík č.p. 91, 289 35 Košík – Košík, DS: 47646gu 
3. Obsah žádosti: 

„Na základě Zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o 
poskytnutí následujících informací :  
 
Týká se zaměstnanců Vašeho úřadu :  
Mgr. Vojtěch Bednařík, vedoucí odboru právního  
Mgr. Martin Pavelka, právník 
Ing. Martina Jiříková, referent agendy přestupků 
Mgr. Alžběta Miklášová, referent agendy přestupků 
 
Jaký je tarifní plat každého z těchto zaměstnanců ?  
Jaké odměny byly (každému z nich) vyplaceny za uplynulý rok a v jaké výši ?  
Jak je práce těchto zaměstnanců hodnocena (podle jakých kritérií a jak často) ?  
Jaké pracovní smlouvy jsou s těmito zaměstnanci uzavřeny (na dobu určitou, neurčitou) ?  
Jakým výběrovým řízením tito zaměstnanci prošli ?  
Jakým způsobem a jak často je doplňováno vzdělání těchto zaměstnanců ohledně oborů, v nichž 
pracují ?  
 
Informace žádám jako předseda sdružení, sledujícího práci při výkonu spravedlnosti v 
přestupkovém řízení v porovnání mezi jednotlivými městskými úřady.“ 

 
4. Poskytnutí informace: 

 
Vážený žadateli, 
se souhlasem všech uvedených zaměstnanců, poskytuji informaci, že referenti agendy 
přestupků a právník byli ke dni doručení Vaší žádosti zařazeni do 10. tarifní třídy dle přílohy 
č. 1 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Odměny v roce 2021 obdrželi referenti Ing. Martina Jiříková ve výši 18.300,- Kč 
a Mgr. Alžběta Miklášová 20.100,- Kč, právník nebyl v roce 2021 zaměstnancem zařazeným 

Naše značka: SPIS/I-8/2022/VŠaS 
Ze dne:  11. 12. 2022 
  
Č. j.: MH 00377/2023/OP/Be 
Sp. zn.: SZ MH 22008/2022 
  
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Bednařík 
Telefon: +420 599 459 248 
Fax: +420 599 459 298 
E-mail: bednarik@marianskehory.cz 
  
Datum: 4. 1. 2023 

   
 Spravedlnost - odborové sdružení  
 DS: 47646gu  
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do Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Mgr. Vojtěch Bednařík obdržel 
odměny v roce 2021, na funkční pozici právník úřadu, ve výši 101.000,- Kč. 
 
Na základě § 8a odst. 2 InfZ sděluji, že práce uvedených zaměstnanců je hodnocena průběžně 
dle kvality a kvantity projednaných případů, přičemž právník vykonává i jinou agendu než 
projednávání přestupků, a proto je hodnocen i z jiných hledisek. Hodnocení je prováděno 
průběžně vedoucím odboru právního. Hodnocení vedoucího odboru právního provádí tajemník 
průběžně dle pracovních výsledků. Vedoucí odboru právního, právník a referent Mgr. Alžběta 
Miklášová mají smlouvu na dobu neurčitou, referent Ing. Martina Jiříková má pracovní poměr 
na dobu určitou, jako zástup po dobu trvání mateřské dovolené, tj. maximálně na dobu tří let, 
která může být dvakrát opakována dle § 39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů. Všichni zaměstnanci prošli výběrovým řízením dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Všichni uvedení zaměstnanci se účastní školení v rozsahu 
stanoveným zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou osobní účasti na seminářích, 
odborných konferencích a přestupkových porad v rámci Magistrátu města Ostravy, přičemž 
průběžně sledují zápisy z konzultačních dnů Ministerstva vnitra k přestupkové problematice, 
metodické pokyny a aktuální judikaturu. Referenti přestupkové agendy absolvovali zkoušku 
dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Vojtěch Bednařík 
vedoucí odboru právního 
 
 
 
Zveřejnění poskytnuté informace je anonymizováno včetně informace o výši příjmu 
a to dle § 8c odst. 2 věty poslední InfZ. 


