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Poskytnutí informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 24.04.2020 žádost o poskytnutí informace, dle InfZ,

od XXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXX bytem XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (dále jen

„žadatelka“).



Žadatelka požadovala poskytnutí informací cit.:

 „…. jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštění průtahů v řízení a

nepostupují v zákonných lhůtách…..

 Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?

 Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?

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

v zákonných lhůtách?“

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

Klíčovými prostředky ochrany před nečinností ve veřejné správě jsou stížnost dle § 175 a

opatření proti nečinnosti dle § 80, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších právních předpisů, a žaloba proti nezákonnému zásahu podle zákona č. 150/2002

Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkovým institutem ochrany je podnět veřejnému ochránci práv k odstranění nečinnosti

podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

V případě nečinnosti je namístě také úvaha o odškodnění osoby, která byla nečinností

postižena. Právní rámec odškodňování lze nalézt v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti,

ve znění pozdějších předpisů (a to v ustanoveních §§13 a 14).
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V případě, že by došlo k průtahům v řízení, a že by úředníci nepostupovali v zákonných

lhůtách, lze vůči úředníkům rovněž uplatnit postup ve smyslu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů (upraveno v §§ 250,257, 262).

Speciální opatření pro postup v případech řešení průtahů v řízení či nečinnosti jsme

nepřijímali, neboť máme za to, že stávající právní rámec je v tomto ohledu dostatečný k tomu,

aby se v daném případě postupovalo dle příslušných zákonných ustanovení.

Závěrem povinný subjekt konstatuje, že tuto situaci do současné doby nemusel řešit.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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