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Odpověď na žádost o poskytnutí informace  

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

která byla našemu úřadu doručena dne 24. 4. 2020: 

 
„jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí 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 systémová opatření k řešení 
situací, kdy úředníci 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.“ 
 
 
sděluji následující: 
 
Veškeré agendy přenesené působnosti podléhají kontrolní pravomoci krajského úřadu, který kontroly také 
pravidelně vykonává. Součástí kontroly je i důraz na dodržování zákonných lhůt. Součástí protokolu o 
kontrole jsou též nápravná opatření, pokud kontrola shledá závažnější pochybení správního úřadu, které 
nelze vyřešit metodickou domluvou při samotné kontrole. S výsledkem kontroly je seznamován vedoucí 
odboru a tajemník úřadu, který má pravomoc uplatnit výtku popřípadě až finanční postih například 
dočasným snížením osobního ohodnocení. Mohu potvrdit, že upozornění na nedodržení zákonných lhůt se 
v kontrolních zjištěních vyskytuje na našem úřadě výjimečně. Proto jsem ani k finančnímu postihu ani jiným 
dalším systémovým opatřením nemusel přistupovat. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
    
Ing. Aleš Kašpar 
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