MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Ve Vodňanech dne 22.04.2020

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) tento záznam o
poskytnuté informaci:
Datum podání:

23.04.2020

Žadatel:

***

Obsah požadované informace:
dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, jakým způsobem řešíte
případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci
současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v
řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste
nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?
Nezlobte se, ale přijde mi, že v posledních čtyřech letech úředníkům naprosto zásadně vyrostly platy, ale mohou si
dělat co chtějí. Nerada bych paušalizovala, ale občas mám takový dojem, že jim projde všechno a nikdo nad nimi
nevykonává skutečný dohled. Proto Vás právě žádám o informaci výše.
Prosím, pošlete mi informaci do mé datové schránky ***.
Předem Vám moc děkuji.
***

K dotazu byla žadateli zaslána odpověď prostřednictvím veřejné elektronické služby (DS):
Pokud je úředníkem nedodržena zákonná lhůta, jedná se o případ porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů, které se k jeho práci vztahují. Tak jak má na mysli např. ustanovení § 16, odst. 1, písm. b), zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků nebo ustanovení § 301, písm. c), zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce.
V takovýchto případech lze uplatňovat vůči úředníkům - zaměstnancům, jen taková opatření, která jsou uvedena v
zákoně o úřednících územních samosprávných celků a v zákoníku práce např. v § 52 zákoníku práce a to
individuálně, v každém konkrétním případě porušení dané povinnosti, s posouzením jednotlivých okolností a
souvislostí (snížením osobního ohodnocení apod.). V žádném případě nelze stanovit jednotný postup a postih za
každé porušení. Z těchto důvodu nelze ani přijmout „systémové opatření" k řešení případů nedodržení lhůt.
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Určitým částečným systémovým opatřením by snad mohlo být zajištění zastupitelnosti na jednotlivých agendách,
ovšem podmíněné dostatečným počtem kvalifikovaných úředníků.
Kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti jsou prováděny nadřízeným orgánem dle § 129 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a § 67 zákona č. 129/2000Sb., o krajích. Příslušný krajský úřad má vypracovaný plán
kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obce na všech agendách, které daná obec ze zákona
vykonává. Vše je zaprotokolováno, a pokud zjistí porušení dané povinnosti, postupuje se dle výše uvedených
paragrafů zákona o úřednících a zákoníku práce.

Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady.

Žádost vyřizoval:
Ing. Aleš Hutař
tajemník
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