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Předmět žádosti:
Dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci,
jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštění 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 systémové opatření k řešení situací, kdy úřednici 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.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána informace tohoto znění:
„Odpovědnost úředníků včetně sankčních a systémových opatření v případě prokázání pochybení a
zavinění při vyřizování jim svěřené agendy vyplývá z příslušných ustanovení právních předpisů.
Situace, kdy by se úředníci dopouštěli průtahů v řízení a nepostupovali v zákonných lhůtách, by se
řešily v souladu s právními předpisy, které takovou problematiku upravují, tj. zejména podle
příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
v neposlední řadě rovněž zákona č. 89/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, případně podle jiných právních
předpisů a vždy s ohledem na konkrétní typ řízení a konkrétní okolnosti řízení.“

