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       Město  Strakonice 
 starosta 

 
 

Vážený pan  
JUDr. Milan Ku čera, Ph.D. 
ředitel krajského úřadu 
Krajský ú řad Jihočeského kraje   
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
  
 
 
Naše č.j.:        Datum:                                                          
MUST/007260/2017/ VED/sek      10. února 2017    
 
 
Žádost o udělení souhlasu s odvoláním tajemníka Městského úřadu Strakonice 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
podle ustanovení § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jsem s účinností od 16. března 2015 jmenoval 
pana xxxxx do funkce tajemníka Městského úřadu Strakonice.     
 
V posledních několika měsících se tajemník Městského úřadu Strakonice pan xxxxx opakovaně 
dopouští jednání, v němž spatřuji porušování jeho zákonem stanovených povinností, zejména 
jeho povinností vedoucího úřadu jako vedoucího zaměstnance podle ust. § 11 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).  
 
Podle ustanovení § 302 písm. a) „zákoníku práce“ je vedoucí zaměstnanec povinen řídit a 
kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní 
výsledky, podle ustanovení § 302 písm. b) „zákoníku práce“ je vedoucí zaměstnanec povinen co 
nejlépe organizovat práci. Právě tyto své zákonem stanovené povinnost pan xxxxx dle mého 
názoru řádně neplní, neboť řádně neorganizuje, neřídí a nekontroluje práci podřízených 
zaměstnanců, tedy zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského úřadu Strakonice.  
 
Podle ustanovení § 110 odst. 4 písm. b) „zákona o obcích“ tajemník obecního úřadu plní úkoly 
uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou. Pan xxxxx však podle mého názoru 
řádně a včas neplní úkoly a povinnosti, které jsem mu sám jako starosta města uložil, popř. které 
mu v době mé nepřítomnosti uložil místostarosta města pan Milan Jungvirt. 
 
Svá výše uvedená tvrzení o opakovaném neplnění zákonem stanovených povinností tajemníkem 
Městského úřadu Strakonice panem xxxxx specifikuji v přiložených kopiích písemných 
upozornění na porušení pracovních povinností, která byla panu xxxxx předána v období od 16. 
září 2016 do 8. února 2017 a která jsou přílohou této žádosti. 
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Ve všech předaných písemných upozorněních na porušení pracovních povinností je vždy 
specifikován konkrétní pracovní úkol uložený ke splnění tajemníkovi městského úřadu včetně 
termínu splnění, popř. jeho konkrétní zákonná povinnost, je zde popsána skutková podstata 
jednání tajemníka městského úřadu, nebo jemu podřízených zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu, v němž je shledáváno porušení uloženého úkolu či zákonné povinnosti a je zde 
také vyhodnoceno, zda splnění uloženého úkolu či zákonné povinnosti je považováno za 
dostatečné, řádné a včasné.  
 
Každé toto písemné upozornění na porušení pracovních povinností vždy obsahuje výslovné 
upozornění na porušení konkrétních pracovních povinností a současně obsahuje sdělení, že  
v případě opakování porušení pracovních povinností, může být postupováno ve smyslu 
ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále že může být v souladu 
s ustanovením § 52 písm. g) „zákoníku práce“ přistoupeno k rozvázání pracovního poměru 
výpovědí. 
 
Dlouhodobě neuspokojivé výsledky pracovní činnosti tajemníka Městského úřadu Strakonice 
pana xxxxx neřešilo v uplynulém období pouze úzké vedení města Strakonice, ale opakovaně se 
jimi zabývala také Rada města Strakonice. Jako vyvrcholení dlouhotrvající nespokojenosti 
s pracovní činností tajemníka městského úřadu (zároveň však při vědomí obsahu ustanovení § 
103 odst. 3 „zákona o obcích“, podle něhož je oprávněn odvolat tajemníka městského úřadu se 
souhlasem ředitele krajského úřadu sám starosta města, a to nezávisle na vůli rady města) přijala 
Rada města Strakonice na svém jednání konaném dne 8. února 2017 usnesení č. 3050/2017, 
v němž uložila starostovi města činit veškeré kroky směřující k odvolání p. xxxxx z funkce 
tajemníka Městského úřadu Strakonice. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo šest z celkového 
počtu sedmi členů rady města.  
 
 
Vážený pane řediteli, s ohledem na důležitost pozice tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, jíž město Strakonice je, se na základě všech shora popsaných skutečností domnívám, 
že pan xxxxx není schopen zabezpečit kvalitní plnění pracovních povinností vyplývajících 
z funkce tajemníka městského úřadu a jsem tedy nucen přistoupit k využití ustanovení § 103 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
požádat Vás o udělení souhlasu s odvoláním pana xxxxx z funkce tajemníka Městského úřadu 
Strakonice. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička 
starosta města Strakonice 
 
 
  
 
 
 
















































