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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážená paní Šimková,
dne 24.04.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o sdělení informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím:
1) Jakým způsobem řešíte případy, kdy Vaši se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a
nepostupují v zákonných lhůtách?
2) Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jim
snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?
3) Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných
lhůtách?
K Vašim otázkám sdělujeme následující:
Jelikož jste neuvedla, žádný konkrétní případ průtahů v řízení, je třeba pouze obecně
konstatovat, že úředníci Městského úřadu Tachov jsou při své činnosti povinni respektovat právní
předpisy upravující postup a lhůty v rámci správních řízení, zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a další odvětvové zákony a další právní normy, které stanoví
případné odchylky z postupu stanoveného správním řádem.
Z hlediska řešení případů průtahů v řízení a případného postihu odpovědného zaměstnance,
postupuje vedoucí úřadu zejména dle příslušných ustanovení správního řádu, zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Každé zjištěné průtahy v řízení jsou vždy posouzeny s ohledem na jedinečnost každého
případu a v případě zjištění závad ze strany odpovědného úředníka přichází v úvahu uložení
opatření od písemné výtky, snížení nebo odebrání osobního ohodnocení až po možné ukončení
pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. V případě zjištění vzniku škody je
v některých případech rovněž uplatňována tzv. regresní náhrada, tedy povinnost úředníka nahradit
způsobenou škodu.
Pokud jde o zvláštní systémová opatření, tak tato jsou přijímána v případě zjištění, průtahů
ve vyřizování jednotlivých podání způsobeného např. nárůstem přijatých podání, nebo naopak např.
dlouhodobou nepřítomnosti pracovníků na tom kterém odboru městského úřadu. V tom případě jsou

přijímána opatření spočívající zejména ve výpomoci pracovníky z jiného odboru, nebo změnou
organizace práce na tom kterém úseku činnosti úřadu.
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