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Sdělení

Dne 23. 4. 2020 byla do datové schránky města Rožnov pod Radhoštěm (dále „jen povinný 

subjekt") doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž požadujete 

sdělení následujících informací:

Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují 
v zákonných lhůtách? 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?“

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb. Vám poskytují požadované informace:

Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují 
v zákonných lhůtách?“

Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se řídí zejména zákonem 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o úřednících“). Dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících je úředník povinen 

dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané (tedy i právními předpisy 

stanovené lhůty) a dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi 

byl řádně seznámen. V platném vnitřním předpisu č. 2/2008 Pracovní řád ve znění dodatků (dále 

jen „pracovní řád“) je tato povinnost rozvedena v čl. 7 bod 2 písm. c) tak, že zaměstnanci jsou 
povinni mj. dodržovat ustanovení tohoto pracovního řádu, právních a ostatních předpisů 

vztahujících se k práci jimi vykonávané, kolektivní smlouvy, organizačního řádu
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zaměstnavatele, závazných pokynů tajemníka a svého bezprostředně nadřízeného zaměstnance a 

dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele. V čl. 10 bod 3 písm. a) pracovního řádu je pak 
uvedeno, že za závažné porušení povinností se považuje mj. i případ, kdy zaměstnanec 

nedodržuje ustanovení tohoto pracovního řádu, právních a ostatních předpisů vztahujících 

se k práci jím vykonávané, kolektivní smlouvy, organizačního řádu zaměstnavatele, závazných 

pokynů tajemníka a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele. Dle čl. 10 bodu 5. pracovního řádu 

je zaměstnanec na porušení povinnosti upozorněn písemně bezprostředně nadřízeným 
zaměstnancem. Jedno písemné vyhotovení upozornění o porušení pracovních povinností předá 

bezprostřední nadřízený personalistovi.

„Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jím alespoň vytýkány? Hrozí jím snížení 

platu, nebo to, že nedostanou bonusy?“

Jak je uvedeno výše, zaměstnanec je na porušení povinnosti upozorněn písemně bezprostředně 

nadřízeným zaměstnancem. Důsledky porušení právních předpisů ze strany zaměstnance jsou 

posouzeny vždy individuálně vzhledem ke konkrétním okolnostem případu. Snížení nebo 

nepřiznání nenárokových složek platu je jedním z nástrojů, který může být vůči zaměstnanci za 

nedodržení právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, uplatněn.

„Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných 

lhůtách?“

Jak bylo sděleno výše, postup při porušení právních předpisů ze strany zaměstnance je upraven 

platným pracovním řádem. Jedním z nástrojů předcházení těmto situacím je í zakotvení povinnosti 

vedoucích zaměstnanců provádět kontrolu plnění pracovních povinností u svých podřízených 

zaměstnanců. Povinnost kontrolovat své podřízené zaměstnance vyplývá pro vedoucí 

zaměstnance jak ze zákona (§ 302 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů), tak i z interních předpisů města, konkrétně z pracovního řádu a především 

pak z interního předpisu Kontrolní systém města Rožnov pod Radhoštěm. Zde je upraven postup 

při výkonu kontroly vedoucího zaměstnance vůči svým podřízeným zaměstnancům, včetně 

vyhodnocení závěrů kontrol a jejich projednání s tajemníkem městského úřadu.

S pozdravem

Mgr. Roman Hep 

tajemník městského úřadu 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)


