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V Praze dne 14 . ledna 20 15

Poče t l i s tů : 2
Příloha : III

Žádos t o in forma ci dll- zá kona Č. 106/ 1999 Sh.. • sdN.-ní Archivu

Dne 19. pros inec 20 14 obdržel Archiv bczpc čnostn ich slož ek (dále jen ..Arc hiv") Vaši
žádost d le za kon a Č . 106/199') SO.. o svobodném přístu pu k informacím. jej ímž předmčtem

byly nástu py nových zamčxtnanců a podmínky t ěc h to n ástupů . a to od 10. dubna 20 U do dn e
vyř ízen í této ž ádosti (žadost byla vy ř ízena, tj . infor mace byla doh led ána ke dni 19. prosince
201 4). Ke dn i 13. ledna 20 14 Archiv také obdržel úhrad u nák l ad ů na vyhled áni po žadované
informace .

Na l4íkladč vÝše uvedenéh o Vám tímt o suč l u jeme následující:

I. Ko lik od 10, dubna 20 13 do dn e vyřízen í té to ž ád ost! přijal A rch iv bezpe čn ostních

složek (d á le jen "A rchi v" ) nových zaměstnanců?

• Archi v přijal za toto obdob í 29 nových zam ě stn anc ů .

2. V souladu s *8h TnlZ zároveň žádám v případě každého nově přijatého zaměstnance

o sdělení jeho j m én a , příjmcní, slu žebn í fun kce (označení pracovního místa. k te r é
dotyčný zam ěst nanec zastá vá). vý še pra cov ního úva zku , přesného data n ástupu do stanl
zaměstnanc ů Archivu a aktuáln í v ýše j eho měsíčního pl a tu (ve smys lu su pcr hr u bé
m zdy). Po žadovan é údaje hnd iž poskytnuty za každého jmenovitě uveden ého
zam ěst nan ce zvl ášť.

• Vi z příloha , Vzhl ede m k zavadčj íc ú n informacím, které j ste uvedl v souvis losti se
supcrh rubou mzd ou na veřej né d isku zi na sociá ln í síti face book, si Vás do volujeme
upozorn it na význam poj mu superhru b á mzda (v tomto případě plat), který znamen á
hrubou mzdu na výšcnou o ná klady zamčstn av.uele - tzn . supcrh rub á mzda v žádném
případě není č ii st k a. ktero u zam čstn anec ob drží. Jed n á se o pojem fik tivn í částky

využívan é pro po t řeby daňov ýc h výpoč tů. Pro představu - supcrhrub á mzda znamená
navýšen í op ro ti hrub é mzd č o ce lo u t řet in u .



3. Kolik bylo od 10. duhna 2013 kl' dni vy řízení této žádosti UO\'Č přijatých zaměstnanc ů

přijato na základě výb č rnv éh n řízen í? Doty čn í zamčstnauci a slu žebn í funkce budiž
uvedeny konkrétně, tj . v četn ě jm éna, p řjjmcn í a p řesného označení pracovn ího mís ta ,
kte ré dotyčný zamčstnanec zastává.

• Na z á k lad č výb ěrového řízcní by lo přijato ~ no vých zam ěs t nanců. Ostatní údaje viz
př íloha .

4. Kolik hylo od 10. duhna 2013 ke dni vyřízení této žádosti nově p řijatých zam ěs tnan c ů

přijato bez výb ě rového řízení'! U doty čných zam ěstnanc ů a jejich služebních funkc i
budiž informace uvedeny konkr étn ě , tj . v čet n ě jm éna, pří,jmení a přesného označení

pracovního míst a, kter édotyčný zam ěstnanec zastává.
• Bez v ýbě ro vé h o řízení by lo přijalo 2 1 zamestnnnců. Ostatnf úda je viz příloha .

S pozd rave m

;\'lgr. Sv ě t l an a Pta č n íkov.i

řed i tel ka Archivu



Příjmení, jméno
datum 

nástupu
pracovní pozice

aktuální 

pracovní 

úvazek

aktuální výše 

superhrubé 

mzdy v Kč

výběrové 

řízení

Borecká Alena 1.10.2014 uklízečka 0,5     ne

Bočková Karla 15.10.2014 pracovník obchodního provozu 1,0     ne

Daněk Josef     1.6.2013 strojník/topič ne

Daňková Miroslava 1.8.2013 bezpečnostní technik ne

Fišr Ondřej, Mgr. 1.2.2014 archivář 1,0     ne

Fižová Marie, Ing.     13.5.2013 referent státní správy 0,6     ne

Jäger Richard 1.1.2014 strojník/topič ano

Klepárník Vít, PhDr. 1.4.2014 archivář ano

Kokeš Luboš, Mgr. 1.1.2014 archivář 1,0     ne

Kolacia Pavel 1.4.2014 strojník/topič 1,0     ano

Kolacia Pavel 1.10.2014 technický pracovník 1,0     ano

Kordíková Marta, Mgr. 20.1.2014 archivář 1,0     ne

Kosnarová Tereza    16.9.2013 referent státní správy ne

Krupica Radim, Mgr. 1.1.2014 archivář 1,0     ne

Kusá Helena 1.10.2013 administrativní pracovník 0,5     ne

Lacko Miroslav, Mgr. 1.9.2014 archivář 1,0     ne

Linhart Martin, Mgr. 1.9.2014 archivář 1,0     ano

Malá Tereza     1.7.2013 restaurátor 0,5     ne

Ondra Hubert, Mgr. 1.4.2014 archivář 1,0     ano

Palas Jaroslav, PhDr. 2.5.2014 archivář 1,0     ano

Pavlanská Jana, Mgr.    13.5.2014 referent státní správy 1,0     ne

Pinerová Klára 1.9.2014 archivář ne

Pítová Ivana, Ing. 18.11.2014 interní auditor ne

Pítová Ivana, Ing. 1.12.2014 interní auditor 0,5     ne

Slavíček Antonín, Mgr. 1.9.2013 archivář 1,0     ne

Svoboda Miroslav, Ing. 1.10.2014
referent hospodaření                   

s majetkem státu
1,0     ano

Svobodová Zuzana, Mgr. 1.8.2014 archivář 1,0     ano

Šmejkalová Jitka 17.3.2014 uklízečka 0,5     ne

Třeštíková Marie 1.10.2013 bezpečnostní technik 1,0     ne

Zeman Petr, Mgr. 1.5.2013 referent státní správy 1,0     ne

Zlatník Hynek 1.3.2014 archivář 0,6     ne

Nástupy a výběrová řízení




