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Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 

Název standardu: Standard č. 13 – VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Platí od: 1.1.2015 

Poslední aktualizace: 2.1.2020 

Materiál je závazný 

pro: 

pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí, praktikanty 

Kontrola: 1x ročně 

Zpracoval: 

Podpis: 

Bc. Lucie Kácalová, vedoucí oddělení 

Schválil: 

Podpis: 

Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru 

 

Datum revize: 12/2015, 12/2016, 12/2017, 12/2018, 12/2019 

 

 

13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována 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.  

 

Stížnost je zaměstnanci a pracovištěm vnímána jako podnět pro zvýšení kvality poskytování 

sociálně-právní ochrany. Vyřizování stížností se řídí ZS5/RMH/2014 - Pravidla pro přijímání  

a vyřizování petic a stížností, která byla schválena Radou města Havířova usnesením č. j. 

5166/76RM/2014 ze dne 26. 3. 2014.  

 

1. Co je možno považovat za stížnost 

Za stížnost se považuje podání, které má charakter stížnosti a je učiněno písemně, ústně do 

protokolu nebo elektronickou poštou. 

 

2. Kdo může stížnost podat  

Stížnost mohou podat: 

 klienti, 

 osoby, které klienta zastupují, 

 zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, 

 zástupci nevládních neziskových organizací, 

 jiné osoby či organizace. 

 

3. Druhy stížností  

Stížnost může být podána v případě: 

 nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociálně právní ochrany,  

 nespokojenosti s přístupem a chováním pracovníka OSPOD, 

 stěžovatel získal dojem, že OSPOD nenaplňuje svůj veřejný závazek. 
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Stížnost může být i anonymní. Za anonymní stížnost se považuje takové podání, které není 

opatřeno jménem, příjmením, adresou a podpisem stěžovatele a v případě podání 

elektronickou poštou ta podání, která neobsahují elektronický podpis nebo která nejsou 

doručena datovou schránkou 

 

 4. Jak lze stížnost podat 

Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronickou poštou. Ze stížnosti musí být zřejmé, co 

je jejím předmětem (na koho nebo na co si klient stěžuje). 

 

a) Písemně 

Stěžovatel má možnost podávat stížnost písemně 

 poštou, kdy stížnost odešle na adresu Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město 

 e-mailem, kdy stížnost odešle na e-mailovou adresu: posta@havirov-city.cz 

 osobně, kdy stížnost osobně předá na podatelnu Magistrátu města Havířova 

 

b) Ústně 

Stěžovatel může stížnost podat osobně. Pracovník, který stížnost přebírá, zaznamená stížnost 

do protokolu. Sociální pracovník, který stížnost přebírá, má povinnost stížnost zaevidovat na 

podatelně Magistrátu města Havířova a předat informaci vedoucí oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí.  

 

c) Zástupně 

Stěžovatel má možnosti si sám svobodně zvolit svého zástupce z řad příbuzných, známých, 

přátel, pracovníků jiné organizace, kteří jej budou zastupovat při podání stížnosti. 

 

d) Anonymně 

Stěžovatel může stížnost podat anonymně na adresu Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 

2, 736 01 Havířov-Město nebo na e-mailovou adresu: posta@havirov-city.cz 

 

5. Způsob evidence stížností 

Stížnosti se evidují centrálně na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Havířova neprodleně 

po jejich doručení, vč. stížností anonymních, s rozlišením zda se jedná o stížnost dle 

správního řádu. Po vyřízení jsou stížnosti vedeny v centrální evidenci sekretariátu tajemníka 

Magistrátu města Havířova.  

Má-li být na základě stížnosti zahájeno správní řízení, postupuje se stížnost k samostatnému 

vyřízení věcně příslušnému odboru Magistrátu města Havířova, tj. odboru sociálních věcí, 

oddělení sociálně-právní ochrany, u kterého je správní spis dále veden. 

 

6. Lhůta pro vyřízení stížností 

Stížnosti se vyřizují do 60 dnů od doručení.  V případě, že prošetření stížnosti vyžaduje delší 

lhůtu, je o této skutečnosti vyrozuměn stěžovatel před uplynutím lhůty 60 dnů. 

Je-li na základě stížnosti zahájeno správní řízení, platí pro její vyřízení lhůty stanovené 

zvláštním právním předpisem. Magistrát města Havířova o tom, že bylo zahájeno správní 

řízení, informuje stěžovatele. 

 

7. Postup při vyřizování stížností  

Stížnost přiděluje k vyřízení na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

tajemník Magistrátu města Havířova. 
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Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

 potvrdí do 10 dnů stěžovateli její přijetí, nepůjde-li o stížnost anonymní nebo není-li 

stížnost v této lhůtě vyřízena, 

 provede šetření v dané věci, na jehož základě bude vyhodnoceno, zda se jedná  

o stížnost oprávněnou. 

 

V případě oprávněné stížnosti navrhne vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí opatření 

ke sjednání nápravy a vypracuje písemnou odpověď stěžovateli. 

U anonymních stížností může tajemník Magistrátu města Havířova rozhodnout o provedení 

šetření v dané věci, výsledek šetření OSPOD vloží do spisu stížnosti a o výsledku informuje 

nejbližší poradu vedení.  

Není-li k vyřízení stížnosti příslušný MMH, je stížnost postoupena přímo orgánu příslušnému 

k vyřízení stížnosti do 10 dnů od doručení stížnosti. O postoupení stížnosti je v téže lhůtě 

odborem písemně informován stěžovatel. Není-li znám orgán příslušný k vyřízení stížnosti, je 

stížnost odborem vrácena zpět stěžovateli s uvedením tohoto důvodu. Doklad o postoupení 

stížnosti nebo vrácení stížnosti odbor založí do spisu stížnosti. 

Opakovaná stížnost ve věci, která již byla prošetřována, pokud neobsahuje nové skutečnosti 

zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření, nebude řešena, pokud 

stěžovatel nedoplní nové skutečnosti. O tomto postupu příslušný odbor Magistrátu města 

Havířova uvědomí stěžovatele. Doklad o odložení stížnosti odbor založí do spisu stížnosti.  

 

9. Způsob seznámení klienta s výsledkem vyřízení stížnosti 

Stěžovatel bude s výsledkem vyřízení stížnosti obeznámen písemně.  

 

10. Postup pracoviště v případě nespokojenosti klienta s vyřízením jeho stížnosti  

V případě nespokojenosti se závěry prošetřené stížnosti se stěžovatel může odvolat  

k nadřízenému orgánu nebo k institucím, které se zabývají ochranou lidských práv: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, 28. Října 117,  

      702 18 Ostrava 

 Ochránce lidských práv: Veřejný ochránce lidských práv, Údolní 39,  

      602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz 

 Český helsinský výbor: Jelení 5, 118 00 Praha 1, e-mail: sekr@helcom.cz 
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