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Vážená paní, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 24. dubna 2020, č. j. 549/2020/TAJ o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k Vašim 

dotazům sděluji následující skutečnosti: 

 

Vzhledem k tomu, že neuvádíte konkrétní porušení zákona v konkrétním případě, bude má odpověď 

pouze v obecné rovině.  

Pokud by došlo k porušení povinnosti zaměstnancem (popřípadě zaměstnancem, který je úředníkem), 

záviselo by na tom, jaká povinnost (např. rozhodnout o věci v zákonné lhůtě, je-li zákonem stanovena) 

podle jakého zákona by byla porušena a ze strany koho. Zaměstnavatelem proto vždy musí být zvažována 

závažnost porušení povinnosti ze strany zaměstnance nejen podle okolností případu, ve kterém došlo 

k porušení této povinnosti, ale i podle osoby zaměstnance, který povinnost porušil (zda-li jde např.  

o ojedinělé vybočení z jinak řádného výkonu zaměstnání, anebo jde o opakované porušování povinnosti 

posuzovaným zaměstnancem), a samozřejmě musí být vždy přihlíženo i k důvodu, pro který došlo 

k porušení povinnosti (jde-li o závažné porušení se závažnými důsledky či nikoliv). 

Došlo-li by proto k porušení povinnosti, byla by věc posouzena zaměstnavatelem zaměstnance, 

zohledněna výše uvedená kritéria a bylo by dále postupováno, jednak podle zákona č. 82/1998 Sb.,  

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

ve znění pozdějších předpisů (zejména pak §24 zákona) a jednak podle příslušných ustanovení zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (§250 a násl.), popřípadě podle ustanovení 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (jde-li o zaměstnance, který je úředníkem), kdy následkem by mohly být nejen 

následná povinnost odpovědného zaměstnance způsobenou škodu nahradit, ale i možnost 

zaměstnavatele ukončit pracovní poměr z některého odpovídajících výpovědních důvodů dle §52 zákoníku 

práce, anebo využití práva zaměstnavatele nepřiznat z důvodu porušení povinnosti některou nenárokovou 

část platu či mzdy odpovědného zaměstnance. 

4. 5. 2020 Čáslavová 353 227 960 

574 136 

 

          24. 4. 2020 549/2020/TAJ-2 

Váš dopis značky ze dne            Naše č. j.                           Vyřizuje                                       Ve Žluticích dne 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/46550/1/ASPI%253A/358/1992%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/46550/1/ASPI%253A/358/1992%20Sb.%2523


 

                         

 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽLUTICE          
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

  

www.zlutice.cz 

Městský úřad Žlutice dagmar.caslavova@zlutice.cz IČO: 00255181 

Velké náměstí 144  T: +420 353 227 960  DIČ: CZ00255181 

364 52 Žlutice  M: +420 724 770 169  Bankovní spojení (ČS): 0800413399/0800 

 

Městský úřad Žlutice, tajemnice městského úřadu 

Velké náměstí 144 │ 364 52 Žlutice│Tel.: 353 227 960 

K Vašemu dalšímu dotazu uvádím, že dodržování povinnosti rozhodnout ve lhůtě, je-li stanovena, 

stejně jako dodržování dalších povinností zaměstnancem, je samozřejmě sledováno nadřízeným 

konkrétního zaměstnance, jehož je to činnost i dle jeho náplně práce. 

 

  

 

 

 

 

                          

              Dagmar Čáslavová 

tajemnice Městského úřadu Žlutice      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


