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Vyřizování a podávání stížností 
 
 
 
 
 

Kritérium 13a, 13b 
 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a 

evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje klienty a další osoby o možnosti podat 

stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 
 
Každý klient má právo vyjádřit svůj nesouhlas s činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
podáním stížnosti. Stížnosti jsou řešeny podle Směrnice MěÚ č. 1/2015 „Pravidla pro přijímání 
a vyřizování petic a stížností“ (viz Příloha č. 20). 
 
 
Způsob podání: 

- písemně na podatelnu MěÚ,  
- ústně na odboru sociálních věcí (pořizuje se zápis), 
- elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, na adresu podatelny 

(podatelna@hlucin.cz), nebo na elektronickou adresu kteréhokoliv zaměstnance Města 
Hlučína zařazeného do MěÚ, 

- do datové schránky města Hlučína, 
- elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, pokud do 5 dnů potvrdí podání 

jedním z výše uvedených způsobů. 
 

Telefonické stížnosti se nepřijímají. Jestliže pracovník vyslechne v telefonním hovoru sdělení, 
jež má charakter stížnosti, informuje volajícího o výše uvedených způsobech, jakými si může 
stížnost podat. Stejně tak pracovník poučí klienta o možnosti a způsobu podání stížnosti 
v případě, že z osobního jednání s klientem či z jeho podání je zřejmé, že je nespokojen 
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pracovníky MěÚ.    
 
Stížnost musí splňovat náležitosti podání dle § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo činí 
podání, které věci se týká a co se navrhuje. Stěžovatel uvede jméno, příjmení, datum narození, 
místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. 
Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené 
zákonem a podpis osoby, která je činí. V případě, že stížnost neobsahuje předepsané náležitosti, 
správní orgán vyzve toho, kdo stížnost podal, k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu 
přiměřenou lhůtu. 
 

Základní teze – orgán sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hlučín srozumitelným  
a dostupným způsobem informují o možnostech, jak vyjádřit svůj nesouhlas  

s postupem v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
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Vyřizování stížností: 
Všechny stížnosti jsou evidovány na odboru právním MěÚ. Odbor právní po předchozí domluvě 
s odborem, který je příslušný k vyřízení stížnosti, posílá stěžovateli do 5 dnů ode dne doručení 
stížnosti potvrzení o jejím přijetí. Odbor právní předá prostřednictvím systému elektronické 
spisové služby stížnost příslušnému vedoucímu odboru k vyřízení. Stížnost proti nevhodnému 
chování úředních osob a stížnosti na vedoucí odboru vyřizuje tajemník MěÚ. Ostatní stížnosti 
vyřizuje vedoucí Odboru. 
   
Skutečnosti uvedené ve stížnosti jsou prošetřeny a je připravena odpověď na stížnost, která je 
odeslána stěžovateli. Odpověď musí být jednoznačná, konkrétní a musí z ní vyplývat, zda je 
stížnost oprávněná či neoprávněná. Musí v ní být uvedeno, k čemu je odbor v rámci své 
kompetence příslušný, co bylo šetřením zjištěno, popř. jaká opatření k nápravě v rámci své 
působnosti odbor uložil. 
 
Anonymní stížnosti se šetří, pokud jsou adresné a konkrétní, výsledek šetření se potom zakládá 
do spisu. Kopie odpovědí na stížnosti jsou evidovány na odboru právním. 
 
Stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správnímu orgánu se řeší 
dle § 175 správního řádu, musí být vyřízena do 60 dnů od jejího doručení. Ostatní stížnosti je 
příslušný odbor povinen vyřídit do 30 dnů ode dne doručení stížnosti MěÚ. V této lhůtě musí 
být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo 
částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit opatření k nápravě, o čemž 
učiní záznam do spisu.  
 
Jestliže stěžovatel má za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, má právo požádat o prošetření 
způsobu vyřízení stížnosti nadřízený správní orgán, jímž je Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 
odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava.  
 
Poznatky z prošetření stížností, způsobu jejich řešení a okolnosti, jež k podání vedly, jsou 
diskutovány na poradách se všemi pracovnicemi úseku SPOD.   
 
 
Svůj postup může klient také konzultovat s dalšími institucemi, jimiž jsou: 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 1/376 
128 00 Praha 
www.mpsv.cz 
 

- Kancelář veřejného ochránce práv  
Údolní 39  
602 00  Brno  
Telefonická informační linka: 542 542 888 
www.ochrance.cz 
 


