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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 23.04.2020, požadované informace v plném rozsahu sděluje. 

Dotaz: „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 

jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, 

kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?“ 

Odpověď: Dohled na dodržování zákonných lhůt v řízení vykonávají v rámci našeho úřadu vůči 

úředníkům vedoucí odborů. Důsledky nedodržení zákonných lhůt a průtahy v řízení jsou vůči úředníkům 

posuzovány dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Má-li být 

nedodržování zákonných lhůt, nebo průtahy posouzeno jako porušení zákonem stanovené povinnosti 

a právně postižitelné jako důvod k přijetí personálního opatření dle zákoníku práce, resp. zákona 

o úřednících, musí být porušení pracovních povinností úředníkem zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí 

dosahovat odpovídajícího stupně intenzity. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 

Městský úřad Nymburk 
Odbor správních činností 
Náměstí Přemyslovců 163  
288 02 Nymburk 

Spisová značka: MUNYM-070/30452/2020 
Číslo jednací: MUNYM-070/31111/2020/Myš 
Vyřizuje: Mgr. Jiří Myška 
Telefon: 325 501 533 
E-mail: jiri.myska@meu-nbk.cz 
Nymburk: 27.04.2020 

Vážená paní 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312#p16

		2020-04-27T14:58:13+0000
	Jiří Myška
	Jsem autorem tohoto dokumentu.




