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Vyřizování a podávání stížností 

13a – Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovaná pravidla pro podávání, vyřizování 
a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. 
  

13b – Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat 
stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 
 

Cíle kritéria:  

 stížnost je zaměstnanci a pracovištěm vnímána jako podnět pro zvýšení kvality 
 pracoviště má nastavená pravidla a postupy pro podávání, vyřizování a evidenci 

stížností 

 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ 
 

1     Úvodní ustanovení 
1.1 Tato pravidla stanoví postup Odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen 

„OŠSVaZ“), orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)při MěÚ Bílina pro 
přijímání, evidenci a vyřizování stížností. 

1.2 Pravidla jsou v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a s interní předpisem Směrnicí  č. 4/2010, o vyřizování stížností, která byla 
schválena usnesením Rady města Bíliny pod č. 1093 z 8. prosince 2010 s účinností od 
01.01.2011 (dále jen „Směrnice č.4/2010“). 

 
2 Stížnost a druhy stížností 

2.1 Stížnost je podání nebo sdělení, které se přímo týká zájmů stěžovatele, a podnět směřující 
ke krácení jeho práv, nesprávnému postupu a k jiným nedostatkům vzniklým z činnosti 
OSPOD. 

2.1 Stížnost může být proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu 
správního orgánu.  

2.2 Stížnost může podat klient a další osoby, např. zaměstnanci jiných orgánů veřejné 
správy, zástupci nevládních neziskových organizací, základních škol, občané měst a obcí, 
atd. 

 
3 Způsoby podání stížností 

3.1  Stížnost lze podat formou písemné, ústní, telefonní či anonymní. Její obsah musí být 
věcný, jasný a přehledný. 

3.2 Stížnost přijímá denně v pracovní době vedoucí oddělení SPOD při MěÚ nebo pověřený 
pracovník (zástupce vedoucí/ho). 

3.3 Při ústním podání stížnost přijímá vedoucí oddělení SPOD nebo pověřený pracovník. Se 
stěžovatelem sepíše zápis obsahující datum a čas sepsání, jméno stěžovatele, předmět 
stížnosti, případně svědky události, jméno, funkční zařazení a podpis pracovníka, který 
zápis sepsal a podpis stěžovatele. 

3.4 Pro písemné podání stížnosti je doporučeno uvést údaje odpovídající zápisu ústního 
podání stížnosti.  Odbor nedbá na případné formální nedostatky stížnosti, zabývá se jejím 
obsahem. Písemnou stížnost lze podat prostřednictvím pošty (včetně 
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3.5  elektronické), předat do podatelny úřadu nebo vhodit do označené schránky umístěné 
v chodbě budovy úřadu na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina. 

3.6 Označená schránka je kontrolována min. 1 x týdně (v pátek), zjištění je zaznamenáno  do 
„rejstříku – evidence kontroly schránky na stížnosti“. 

3.7 Pro podání písemné stížnosti nebo zápis z ústního či telefonického podání stížnosti lze 
využít tiskopis, který je přílohou č. 1  tohoto dokumentu. 

3.8 Při anonymním podání sepíše vedoucí oddělení SPOD nebo při jeho/její nepřítomnosti 
zastupující pracovník, či samotný pracovník, kterému je stížnost sdělována, zápis 
odpovídající ústnímu podání s vynecháním podpisu stěžovatele. 

3.9 Každá přijatá stížnost musí být označena příjmovým razítkem s datem a číslem jednacím 
a předána k zaevidování pověřené pracovnici do podatelny MěÚ. Dále je postupováno 
podle Směrnice č. 4/2010.  

 
4 Postup projednávání stížností  

4.1 Lhůta pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 dnů ode dne přijetí. Ve výjimečných 
případech ji lze prodloužit o dalších 30 dnů, zde se postupuje podle Směrnice č. 4/2010.  

4.2 Stížnost týkající se pracovníků OSPOD (zaevidovaná a postoupena tajemníkem MěÚ), 
řeší vedoucí oddělení SPOD nebo pověřený pracovník.  

4.3 Nadřízený pracovník (vedoucí oddělení SPOD či pověřený pracovník) je povinen 
vyslechnout svého podřízeného, společně s ním se pokusit o řešení a v případě trvání 
problému řešit tuto stížnost s vedoucí odboru, příp. tajemníkem úřadu.  

4.4 Považuje-li to za vhodné, osobně vyslechne stěžovatele či další osoby, které mohou 
přispět k objasnění věci. 

4.5 Kopie zápisu z ústního projednávání stížnosti (s přílohami) je uložena v registru u knihy 
evidence stížností OŠSVaZ (dále jen „Kniha“). Zápis podepisuje vedoucí OŠSVaZ nebo 
vedoucí oddělení SPOD a podřízený pracovník, kterého se stížnost týká. K zápisu se má 
možnost vyjádřit i podřízený pracovník, a to ve formě ústní či písemné. 

4.6 Pracovník, proti kterému je směřována stížnost, předá písemné vyjádření ke stížnosti 
vedoucí oddělení SPOD nebo pověřenému pracovníkovi. Písemné vyjádření pracovníka 
a stanovisko vedoucí/ho oddělení SPOD jsou předána tajemníkovi úřadu. Současně je 
předávána zpracovaná odpověď pro stěžovatele. Dále se postupuje podle §175 SŘ. 

4.7 Z jednotlivých zápisů se pořídí kopie, které jsou uloženy v registru u knihy evidence 
stížnosti OŠSVaZ. 

4.8 O výsledku šetření nadřízený pracovník (vedoucí oddělení SPOD nebo pověřený 
pracovník) informuje dotyčného podřízeného pracovníka. O jednání se vede zápis.  

4.9 U anonymních stížností se postupuje stejně vyjma 3. věty bodu 4.6. 
 

5 Evidence stížností 
5.1 Originály stížností jsou vedeny podle bodu 5 Směrnice č. 4/2010.  
5.2 Kopie písemných stížností, zápisy o ústních jednáních, vyjádřeních a stanoviscích jsou 

evidovány u vedoucí OŠSVaZ v Knize. 
 
 

6 Lhůta pro řešení stížností 
6.1 Lhůta pro řešení stížností se řídí podle bodu 6.2 a 6.3 Směrnice č. 4/2010. 
6.2 Pokud je pro relevantní šetření potřebná delší časová lhůta, je stěžovatel písemně 

vyrozuměn o její délce. 
6.3 Stěžovatel je vyrozuměn o výsledku šetření a o případných opatřeních v případě 

shledání odůvodněnosti stížnosti písemnou formou.  
6.4  Vyrozuměním stěžovatele o provedených opatřeních je stížnost vyřízena. 
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7 Odložení podání a opravný prostředek  
7.1 Při anonymním podání je vyrozumění stěžovatele odloženo (pokud není známá 

adresa). Prostřednictvím podání elektronicky je odpověď zaslána elektronicky.  
7.2 Opravný prostředek nelze uplatnit, lze využít možnosti opětovného podání stížnosti 

s uvedením nových skutečností, které mohou ovlivnit řešení stížnosti. 
7.3 Postup přijetí a vyřizování opakované stížnosti je podobný s postupem stanoveným 

těmito pravidly pro příjem a vyřizování stížností. 
7.4 Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat 

nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 
 

 
Odkazy: 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 vnitřní předpisy – Směrnice č. 4/2010, o vyřizování stížností 
 Příloha č. 1 - Tiskopis pro podání stížnosti nebo záznam ústního či telefonického podání 

stížnosti, podnětu nebo připomínek  
 Příloha č. 2 – Kniha Evidence stížností 
 Příloha č. 3 – Podání stížnosti – piktogramy 

 


