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Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  

   
Váš dopis zn.: MUST/017889/2020/VED/sek  

Ze dne: 24.04.2020  

Naše č. j.: MUST/019387/2020/VED/sek  

Sp. zn.: MUST/017889/2020/VED/sek  

  Paní 

Vyřizuje: Eva Mácková ……………………….. 

Telefon: 383 700 105  

E-mail: eva.mackova@mu-st.cz  

   

Datum:  05.05.2020  

Vypraveno: 06.05.2020 

 

 
Poskytnutí informací na žádost č.j. MUST/017889/2020 ze dne 24.04.2020 

 

 
Vážená paní ………….., 

 
na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.j. 

MUST/017889/2020 ze dne 24.04.2020 (doručena dne  24.04.2020) ve věci řešení případů průtahů 

v řízení Vám sděluji, že takovéto případy jsou řešeny vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrétním 
okolnostem dané věci, především pak s přihlédnutím ke konkrétnímu důvodu nedodržení dané 

hmotněprávní či procesněprávní lhůty a tím způsobeným následkům. V těchto případech postupujeme 
v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění, popř. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 

Standardně je po zjištění zaviněného porušení pracovních povinností (např. průtahu v řízení) věc 
projednána s úředníkem a je-li toto porušení prokázáno, je úředník upozorněn na porušení pracovních 

povinností včetně upozornění na pracovněprávní důsledky takového porušení. Jedním z možných 
postihů může být i snížení či odejmutí osobního příplatku. Přímým opatřením k zabránění vzniku 

uvedených průtahů v řízení je vedle zákonné povinnosti úředníků dodržovat při výkonu své práce právní 

a jiné související předpisy i řídící a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími úředníky (vedoucí oddělení, 
vedoucí odborů). 

 
 

Současně Vás tímto informuji, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované 
žádosti o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a 

identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o 

zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 
 

 
 

Mgr. Martina Kotrchová 

tajemnice městského úřadu 
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