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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 13 

Vyřizování a podávání stížností 

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

Vyřizování stížností je upraveno vnitřním předpisem č. 2/06 Pravidla pro přijímání 
a vyřizování petic a stížností, který je dostupný na webových stránkách města 
/www.prerov.eu/.  

Informace, jak postupovat při podání stížnosti, poskytnou klientům osobně zaměstnanci 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova, budova Smetanova 7a – 
přízemí.   

S kým a jak stížnost řešit: 

1. příslušným orgánem pro podání stížnosti je:  
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, oddělení organizační,  
budova na náměstí T. G. Masaryka 2,  
1. podlaží, dveře č. 17 - vedoucí oddělení Zdeněk Daněk (tel. 581 268 432) 

Stížnost lze také podat: 

 prostřednictvím sekretariátu vedoucí Odboru SVŠ Magistrátu města Přerova,  
budova Smetanova 7, 1. podlaží, kancelář č. 113 – Hana Štěpánová (tel. 581 268 761) 
 

 prostřednictvím oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova, 
budova Smetanova 7a, přízemí, kancelář č. 14 – vedoucí oddělení Bc. Eva Poláchová 
(tel. 581 268 792) 

Kontaktní spojení, podatelna: 

 Adresa: Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2  
 Telefon: 581 268 111 (spojovatelka) 
 E-mail: posta@prerov.eu (E-podatelna) 
 ID datové schránky: etwb5sh (E-podatelna)  

Úřední hodiny: 

 Po, St:  8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 
 Út, Čt: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00 (veřejnoprávní jednání na pozvání) 
 Pá:  8:00 – 11:30 12:30 – 14:30 (veřejnoprávní jednání na pozvání) 
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Co by měla stížnost obsahovat: 

 jméno, příjmení, bydliště, (adresu pro doručování), kontakt na stěžovatele (e-mail, 
telefon); 

 popis podstatných okolností problému, na co si konkrétně stěžujete a čeho se jako 
stěžovatel domáháte, případně která vaše práva byla porušena a jakým způsobem; 

 označení úřadu, pracoviště případně osoby, na kterou si stěžujete (Magistrát města 
Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálně-právní ochrany dětí); 

 co požadujete a jaký postup řešení navrhujete; 
 kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace. 

Stížnost je možné podat také anonymně - tzn.  bez uvedení jména, příjmení a bydliště. 
Obsah anonymního podání bude přezkoumáno a prošetřeno jako podnět. 

Evidence a vyřízení stížnosti:  

 Stížnost je vždy zaevidována do programu Spisové služby 
 Stížnost vyřizuje oddělení organizační kanceláře primátora ve lhůtě 60 dnů od data 

podání 
 Výsledek projednání a vyřízení stížnosti je sdělen písemně tomu, kdo stížnost podal 
 Jestliže je stížnost anonymní, je prošetřena, její vyřízení je uloženo do příslušné 

evidence, neboť není známo, komu má být doručeno. 

Zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí je účastníkem řízení, které je vedeno 
úřadem o stížnosti na jeho osobu. Pracovník je vyzván vedoucí oddělení, aby se písemně 
vyjádřil ke stížnosti klienta. Úřad je povinen o stížnosti rozhodnout nestranně, jak vůči 
stěžovateli, tak i pracovníkovi.  

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo zčásti důvodnou, je správní orgán povinen 
bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a přijatých opatřeních 
k nápravě se učiní záznam do spisu, Stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, pokud o to 
písemně požádal.  

Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na:  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc /www.olkraj.cz/ 

Stěžovat si můžete také u Veřejného ochránce lidských práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-
střed /www.ochrance.cz/ 

Stížnosti doručené do schránek důvěry směřující dovnitř úřadu proti jednotlivým 
zaměstnancům, jsou předávány k řešení tajemníkovi úřadu. Obsah schránek vybírá 
zaměstnanec z útvaru Kanceláře tajemníka Magistrátu města Přerova. Pokud by zde byla 
vložena stížnost klienta, byla by postoupena na Kancelář primátora k dalšímu řešení, jak je 
uvedeno výše.  

O námitce podjatosti rozhoduje usnesením vedoucí oddělení dle § 14 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Klient má možnost proti usnesení ve lhůtě do 
15 dnů od doručení podat odvolání, o kterém rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje. 
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13 b) Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby 
o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším 
osobám. 

Klient je v rámci jednání na OSPOD informován srozumitelným způsobem o možnosti podat 
stížnost.  

Pokud je stížnost podána ústně a nelze o ní rozhodnout neprodleně, sepíše o ní správní orgán 
záznam. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu. Správní orgán je ex lege povinen 
prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, 
osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět 
k objasnění věci.  

Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má vypracován informační leták pro děti o postupu, jak 
lze stížnost na zaměstnance OSPOD podat. Leták je umístěn na webové stránce i na pracovišti 
OSPOD.  

Pro dospělé klienty má OSPOD vypracován informační materiál o možnosti podat stížnost na 
zaměstnance OSPOD. Materiál je dostupný na webových stránkách magistrátu 
www.prerov.eu i na pracovišti OSPOD.   

Přílohy: 

Leták pro děti o možnosti podat stížnost  

Informace pro dospělé o možnosti podat stížnost  

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 

 


