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Poskytnutí informace – úředníci 

Městský úřad Kojetín, obdržel Vaše podání ve věci Poskytnutí informace – úředníci, 
doručené 23.04.2020, ve kterém požadujete informaci, jakým způsobem řešíme případy, kdy 
se naši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím 
nemyslíte v rámci současného korona stavu, ale za standardního stavu. Dále požadujete 
informaci, jak jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, zda jsou jim alespoň vytýkány, 
zda jim hrozí snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy a zda jsme přijali nějaká 
systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách. 
 
Váš pojem „průtahy v řízení“ považuji obecně za nedodržování zákonných lhůt, které jsou 
stanoveny právními předpisy procesního práva, u úřadu ve většině případů správního řádu. 
Za dodržování těchto lhůt jsou zodpovědné oprávněné úřední osoby, které řízení vedou, a to 
ze zákona. Vedoucí odborů a tajemník poté odpovídají za kontrolu práce svých podřízených. 
V případě zjištění takovýchto skutečností je nutné řešit vždy konkrétní situaci, vyvodit 
důsledky a přijmout opatření ve smyslu Vámi popisovaných možností nebo přijmout 
organizační změny v případech, když je vyhodnoceno, že pouze represí nelze situaci vyřešit. 
K možnostem nadřízených, jak případně snížit osobní příplatek zaměstnancům složí 
průběžné hodnocení pracovníků. Pokud pojmem „bonusů“ nazýváte mimořádné a cílové 
odměny, tak ty jsou vypláceny v mimořádných případech pouze v souladu s ustanoveními 
zákoníku práce. Systémové řešení bylo přijato v roce 2019, kdy byl na základě organizační 
změny navýšen úvazek pro projednávání přestupků z důvodu stále vyššího počtu podání 
týkající se této problematiky. Z rozhodnutí odvolacích orgánů ani ze stížností podaných na 
MěÚ Kojetín od roku 2014 nemůžu ale posoudit konkrétní situaci, protože v řízeních 
zahájených na základě žádosti podle mých znalostí nenastala. 
 
S pozdravem 
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