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13 a 

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

evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. 
 

 
Městský úřad se při výkonu agendy sociálně-právní ochrany zabývá všemi podáními občanů, nebo 

právnických osob, které v písemné, ústní či elektronické formě obdrží. 

 

Stěžovatel může zaslat na Městský úřad v Telči stížnost na zaměstnance městského úřadu. Stížnost 

může podat i nezletilé dítě. 

   

Podání stížnosti na zaměstnance Městského úřadu Telč 

  

Kdo stížnost vyřizuje a eviduje: 

Tato informace je součástí VP č. 4/2003, která upravuje pravidla pro přijímání a vyřizování 

stížností( viz příloha) 

. 

Co by měla stížnost obsahovat: 

(1) jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu 

oprávněnou jejím jménem jednat, vylíčení podstatných okolností problému, čeho se jako 

stěžovatel domáháte, případně která vaše práva byla porušena a jakým způsobem, včetně 

sdělení, zda tato záležitost byla předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem, 

(2) označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje,  

(3) doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, stěžovatel neúspěšně sám vyzval k nápravě, 

pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho 

kopii 

(4) co požadujete a jaký postup řešení navrhujete, 

      (5) kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace, 

 

Na co si např. můžete stěžovat: 

na nevhodné chování sociálních pracovníků 

na nevhodný postup 

na nedostatečné nebo žádné poučení o právech 

na nedodržování právních předpisů 

na nečinnost - kdy např. není vydáno včas rozhodnutí  

můžete namítat podjatost 

můžete mít námitky proti obsahu protokolu 

 

 

 
Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovaná pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 

stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty (viz. příloha). 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 b 

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

stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 
 

 

Jakým způsobem můžete stížnost podat: 

 

 Písemně - formou vlastního dopisu, odeslaném poštou na adresu: Městský Úřad Telč, náměstí 

Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, v němž vylíčíte podstatu svého problému. Stížnost včetně 

příloh je možné poslat i na technickém nosiči dat CD, DVD (technický nosič bude součástí 

písemného podání).  

 

Elektronickou poštou - podání je opatřeno elektronickým podpisem (včetně poskytovatele 

certifikačních služeb) e-mailem zaslaným na adresu: epodatelna@telc.eu s vylíčením podstaty 

problému. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB.  

Datovou schránkou - prostřednictvím informačního systému datových schránek provozovaného 

Českou poštou, s. p., ID datové schránky ID Městského úřadu Telč je: c26bg9k. Datová zpráva 

může obsahovat vlastní dopis obsahující důležité informace o problému a přílohy. Celková velikost 

zprávy včetně příloh může být maximálně 8 MB. 

  

Osobně doručit do podatelny Městského úřadu Telč. Tímto způsobem je možné doručit stížnost i s 

přílohami nejen písemně (na papíře), ale také na technickém nosiči dat, který je přílohou písemného 

podání. Pracovnice podatelny Vám na Vaši žádost potvrdí převzetí. 

Osobně podat do protokolu - v pracovní dny a v pracovní době se můžete dostavit na Odbor 

sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde s Vámi podnět sepíší a také Vám 

vysvětlí další možný postup řešení problému. 

 

NEZPOMEŇTE vždy uvést kontaktní údaje pro doručování korespondence (doručovací adresu, ID 

Vaší datové schránky, emailový kontakt). Může to urychlit vyřízení Vašeho podání. 

 

 

Vyřízení stížností a opatření k nápravě: 

Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit a do 30 dnů ode dne doručení stížnosti Vás písemně 

vyrozumět o vyřízení stížnosti, výsledku šetření stížnosti a o přijatých opatřeních k nápravě.  

Ve vyřízení stížnosti je uvedeno, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části důvodná, 

částečně důvodná nebo nedůvodná, byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou. 

Vyřízení stížnosti obsahuje i poučení o možnosti podat podnět k přešetření způsobu vyřízení 

stížnosti. 

 

Přešetření způsobu vyřízení stížností: 

Máte-li za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, můžete požádat nadřízený správní orgán, aby 

přešetřil způsob vyřízení stížnosti.  

 

Nadřízeným správním orgánem Městského úřadu v Telči  v rámci přenesené působnosti je Krajský 

úřad Vysočina.  



 

                                                                                                                                                                    
Příloha k standardu č. 13 

 

 

Vnitřní předpis č.4/2003 

 

Pravidla 
pro přijímání a vyřizování stížností 

  
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

  

(5) Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) stanoví tato Pravidla pro vyřizování stížností.  

(6) Za stížnost se považuje ústní podání zpracované podacím místem dle čl.2 odst.2 těchto Pravidel formou 

úředního záznamu, nebo písemné podání, jímž se občané nebo právnické osoby obracejí na orgány 

města, tj. na zastupitelstvo města (dále jen zastupitelstvo), radu města (dále jen rada), starostu města 

(dále jen starosta), městský úřad (dále jen úřad) ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým občané či 

právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených 

orgánů. 

  

Čl. 2 

Podací místo 

  

(1) Podacím místem pro podání písemné stížnosti je podatelna úřadu. 

(2) Podacím místem pro podání ústní stížnosti je pracoviště každého vedoucího odboru a tajemníka úřadu, 

kteří o takovémto podání sepíší záznam. Písemný záznam podepíše stěžovatel. Takto podaná stížnost je 

z podacího místa neprodleně předána podatelně a následně evidenčnímu místu. 

(3) Stížnosti lze podávat elektronicky nebo faxem. Takto podané stížnosti musí být do tří dnů potvrzeny 

písemně, nebo osobně. 

 (5) Stížnosti, z nichž není zřejmé, kdo je stěžovatelem, nejsou vyřizovány, pouze se evidují. 

  

Čl. 3 

Příjemce stížností 

  

(1) Příjemcem stížnosti adresované zastupitelstvu, radě a starostovi je starosta. 

(2)  Příjemcem stížnosti adresované úřadu je tajemník úřadu. 

(3) Není-li označen ve stížnosti jako adresát konkrétní orgán města, je příjemcem stížnosti tajemník úřadu 

  

Čl. 4 

Evidence stížností 

  

(1) Evidenčním místem podaných stížností je sekretariát úřadu. Stížnosti a písemnosti s nimi související jsou 

evidovány odděleně od ostatních písemností.  

(2) Příjemce je povinen předat originál stížnosti, kterou obdržel z podacího místa nebo přímo, neprodleně 

sekretariátu úřadu k evidenci.  

  

 

 



 

Čl. 5 

Vyřizování stížností 

  

(1) Příjemce je povinen věc prošetřit a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o způsobech a závěrech 

prošetření stížnosti a o přijatých opatřeních k odstranění závad (dále jen vyřízení stížnosti). Zpráva musí 

být podána stěžovateli ve lhůtě i tehdy, bylo-li shledáno, že stížnost není důvodná. 

(2) Příjemce uvedený v čl. 3 může pověřit vyřízením stížnosti příslušný odbor nebo oddělení úřadu. V tom 

případě odpovídá za správné a včasné vyřízení stížnosti vedoucí tohoto odboru nebo oddělení. Vyřízením 

stížnosti nelze pověřit odbor nebo zaměstnance úřadu, proti kterým stížnost směřuje. 

(3) Ve zvláště složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení 

lhůty k vyřízení stížnosti rozhoduje starosta. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti musí být 

vyrozuměn stěžovatel, příp. orgán, který stížnost postoupil k prošetření nebo si vyžádal zprávu o jejím 

prošetření a vyřízení. 

(4) Pokud příjemce uvedený v čl. 3 těchto Pravidel zjistí, že věc nepatří do jeho působnosti, postoupí 

stížnost do 15 dnů příslušnému orgánu a uvědomí o tom stěžovatele a evidenční místo. 

(5) Příjemci stížnosti a kontrolní orgány na tomto úseku mají právo nahlížet do spisového materiálu 

vedeného ke každé stížnosti. 

(6) Na opakovanou stížnost ve věci, která již byla šetřena a u níž ani následným šetřením nebyly zjištěny 

nové skutečnosti zakládající důvod pro přijetí nových opatření, nebude brán zřetel, pokud stěžovatel 

nedoplní podání o nové skutečnosti. Tento postup sdělí příjemce stěžovateli. 

(8) Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že se záležitostí zabývají orgány činné v trestním řízení, 

že ve věci probíhá občanskoprávní řízení, nebo se na ni vztahuje správní řízení, bude šetření stížnosti 

zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost sdělena. 

(9) Sekretariátu úřadu jsou do evidence předávány originály stížností a kopie všech písemností, které 

vznikly při prošetřování a vyřizování stížností.  

   

Čl. 6 

Kontrola a vyhodnocování 

  

(1) Vyhodnocení vyřizování stížností za předchozí kalendářní rok zpracovává tajemník úřadu a předkládá jej 

radě a kontrolnímu výboru zastupitelstva do 31. ledna.. 

  

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

  

(1) Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 17. dubna 2003. Současně se ruší interní sdělení tajemníka úřadu o 

evidenci a vyřizování stížností z 20. září 1995. 

(2) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností schválila rada města na své schůzi dne 16. dubna 2003 

usnesením č. 101-17/11/2003 

  

  

Telč, 16.4.2003 

  

          

Mgr. Roman Fabeš 

   starosta města 
 

 

 

 

 

 



 

Vnitřní předpis č.5/2003 

                                                                      Pravidla 

 pro přijímání a vyřizování petic 

  

  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

  

(1) Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) stanoví tato Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.  

(2) Petiční právo je samostatně upraveno v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním, který vymezuje výkon 

tohoto práva. 

(3) Peticí se rozumí takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané nebo 

právnické osoby obracejí na orgány města, tj. na zastupitelstvo města (dále jen zastupitelstvo), radu 

města (dále jen rada), starostu (dále jen starostu), městský úřad (dále jen úřad) ve věci veřejného nebo 

jiného společného zájmu, jehož řešení je v působnosti uvedených orgánů města. 

(4) Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85 / 1990 

Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, ale za stížnost a bude vyřizováno podle Pravidel pro 

přijímání a vyřizování stížností.  

(5) Vyhodnocení zda se jedná o petici či stížnost provede odbor vnitřních věcí. Pokud podání bude dále 

vyřizováno jako stížnost, předá jej neprodleně evidenčnímu místu stížností. O tomto rozhodnutí 

vyrozumí starostu a tajemníka úřadu.  

  

  

Čl. 2 

Podací a evidenční místa 

  

(1) Podacím místem pro podání petice kterémukoliv orgánu města je podatelna úřadu. 

(2) Evidenčním místem peticí, které byly podány je odbor vnitřních věcí úřadu. Evidence peticí je vedena 

odděleně od ostatních písemností. 

  

Čl. 3 

Příjemce peticí 

  

(1) Příjemcem petice adresované zastupitelstvu, radě nebo starostovi je starosta. 

(2) Příjemcem petice adresované úřadu je tajemník. 

(3) Není-li v petici označen orgán města, je příjemcem petice tajemník. 

 

 

Čl. 4 

Vyřizování peticí 

  

(1) Příjemce petice je povinen do 30-ti dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal nebo osobě, která 

zastupuje petiční výbor. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

(2)  Prošetřením obsahu petice a přípravou návrhu na její vyřízení může příjemce pověřit věcně příslušný 

odbor úřadu.  

(3) Není-li žádný orgán města příslušný k vyřízení petice, postoupí evidenční místo petici ve lhůtě do 5-ti 

dnů příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo petici podal. 

(4)  Odpověď tomu, kdo petici podal nebo osobě, která zastupuje petiční výbor, podepíše příjemce. 



(5)  Příjemce petice zašle kopii odpovědi na petici odboru vnitřních věcí úřadu. Současně příjemce petice 

zašle kopii petice a kopii odpovědi radě a kontrolnímu výboru zastupitelstva. 

   

Čl. 5 

Kontrola a vyhodnocování 

  

(1) Vyhodnocení vyřizování petic za předchozí kalendářní rok zpracovává odbor vnitřních věcí úřadu a 

předkládá jej radě a kontrolnímu výboru zastupitelstva do 31. ledna. 

 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

  

(1) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic nabývají účinnosti dne 17.dubna 2003 

(2) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic schválila rada města na své schůzi dne 16. dubna 2003 

usnesením č. 101-17/11/2003 

(3) Současně se ruší vnitřní předpis č.3 / 1997 Směrnice pro příjímání , projednávání a vyřizování petic 

schválený usnesením rady č. 667 – 1/79 dne 19.června 1997. 

  

   

Telč, 16. dubna 2003 

  

   

  

Mgr. Roman Fabeš 

starosta města 


