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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 23. dubna 2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnout informace, jakým způsobem řeší
ministerstvo případy, kdy se jeho úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných
lhůtách. V žádosti se domáháte poskytnutí informací, zda 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?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ministerstvo dosud neřešilo žádný případ postihu zaměstnance za tzv. průtahy v řízení. Obecně
lze k dané problematice uvést, že zaměstnanci ministerstva, kteří jsou odpovědni za vedení
správního řízení, podléhají zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tento zákon sám o sobě
explicitně žádnou sankci za procesní průtahy nestanoví. Jediný institut, který lze v uvedeném
případě pro určení postihu použít, je kárné řízení podle části čtvrté uvedeného zákona, případně
písemnou výtku ze strany nadřízeného představeného nebo služebního orgánu.
V případě, že by způsobování průtahů řízení bylo pravidelným nedostatkem na straně státního
zaměstnance, lze tuto skutečnost odrazit ve služebním hodnocení, které může vyústit ve snížení
osobního příplatku.
Pokud jde o ministerstvem vedená správní řízení, nebyly ve vztahu k dodržování zákonných lhůt
zjištěny systémové nedostatky, tudíž nebylo nutné přijímat systémová opatření k odstranění
takových nedostatků.
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S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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