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Stížnosti, podněty, připomínky 

 

Tyto informace jsou určeny všem, na koho se zaměřuje sociálně-právní ochrana (dále také „SPO“), 
tzn. především dětem a rodičům; ale také těm, kteří se na výkonu SPO podílejí a mají zájem na 
zlepšování její kvality.  

Kdy se jedná o stížnost?  

Vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování   OSPOD, např. proti nevhodnému 
chování zaměstnance OSPOD nebo na postup pracoviště OSPOD jako správního orgánu. Anonymní 
stížnost, u které nejsou uvedeny potřebné údaje se nevyřizuje, max. ji lze vyřídit jako podnět. 

 Kdy se jedná o podjatost?  

O oprávněnou stížnost na podjatost se jedná v případě, kdy pracovník, který je pověřen vedením 
případu je/byl s rodinou v příbuzenském či jinak důvěrném vztahu a mohl by mít zájem na ovlivnění 
výsledku řízení nebo vedení případu. Důvodem k vyloučení nikdy nejsou okolnosti, které spočívají v 
konkrétním postupu nebo chování pracovníka.  

Co je podnět, připomínka?  

Drobná kritika nebo návrh na zlepšení kvality poskytování   OSPOD. Podněty a připomínky jsou pro 
pracovníky OSPOD vodítkem, jak zdokonalit jejich práci v souvislosti s poskytováním OSPOD.  

Kdo může stížnost, podnět či připomínku podat?  

• děti a náctiletí,  

• rodiče, 

 • zaměstnanci spolupracujících orgánů veřejné správy, 

 • zaměstnanci nestátních neziskových organizací.  

Jakým způsobem stížnost, podnět či připomínku podat?  

• písemně – na podatelnu úřadu, 

 • ústní podání – lze učinit u zaměstnance O SPOD, vedoucí OSPOD či vedoucí OSVZ, musí být učiněn 
písemný záznam,  
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• elektronicky (e-mailem, faxem) – s elektronickým podpisem, na podatelnu úřadu,  

• telefonicky – u kteréhokoli pracovníka OSPOD. Pokud nelze vyřídit stížnost pouze vysvětlením, je 
oznamovatel vyzván k následnému písemnému podání stížnosti,  

• anonymní stížnosti – se nevyřizují, mohou být prošetřeny pouze jako podnět či připomínka. 

Klient je povinen uvést, zda se ve svém podání nebo žádosti domáhá odpovědi. V případě, že tato 
skutečnost není uvedena má se za to, že klient podrobnou odpověď na své podání a stížnost nežádá. 
Je na rozhodnutí OSPOD, zda klienta vyzve k doplnění, zda žádá odpověď na své podání a stížnost. 
Odpověď na podání nebo stížnost je klientovi doručena: poštou nebo datové schránky. 

Vzhledem k ochraně osobních údajů nelze přijímat a odpovídat na podněty a stížnosti podané 
prostřednictvím emailové schránky, bez ověřeného podpisu. 

 
Jak by měla stížnost vypadat, co je potřeba ve stížnosti uvést?  

• Musí být čitelná a srozumitelná.  

• Musí z ní být patrné, které věci se týká a co se navrhuje.  

• Stěžovatel uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (a podpis). 

• Uvede, pokud bude chtít být o výsledku informován. 

 Pokud podání nebo stížnost klienta trpí takovou vadou pro kterou,: 

- není jasné, proti komu směřuje 

- jaké výtky nebo námahy se klient domáhá 

- jaká učiněná opatření a postupy klient vytýká 

Je klient vyzván k doplnění podání nebo stížnosti a to do 10 dnů od takové výzvy. V případě, že klient 
do této doby podání nebo stížnost nedoplní, je taková stížnost zamítnuta jako nedůvodná.  
 

Kdo přijímá stížnosti, podněty nebo připomínky?  

• vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany (oddělení OSPOD) – Mgr. Zdeňka Wdowyczynová,  

• vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) – PhDr. Helena Volechová,  

• nebo přímo tajemnice úřadu – JUDr. Kateřina Černá. 
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 Jaký je postup při vyřizování podnětů či připomínek? 

 • O věcných a procesních podnětech či připomínkách jednají pracovníci při pracovních poradách, v 
případě přijetí návrhů jsou tyto zapracovány do standardů kvality OSPOD a následně aplikovány do 
praxe. 

 Jaký je postup při vyřizování stížnosti?  

• Všechny stížnosti podléhají evidenci sekretariátu odboru.  

• Osoba odpovědná za vyřízení stížnosti (většinou nadřízený pracovník) prověří všechny uvedené 
skutečnosti. Rozhoduje také o podjatosti pracovníka.  

• Shledá-li stížnost za důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní nezbytná opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků. 

 • Stěžovatele o výsledcích vyrozumí  pouze pokud o to požádá. 

V odpovědi na své podání nebo stížnost má klient právo na informace: 

- jakým způsobem byla provedena kontrola případu 

- kdo kontrolu případu provedl 

- jaké námitky jsou shledány jako nedůvodné a z jakého důvodu 

- jaké námitky jsou shledány jako důvodné, z jakého důvodu a jaká opatření pro jejich nápravu 
byla stanovena.  

Každé podání, stížnost a odpověď musí být zanesena ve spisové dokumentaci a to i bez souhlasu 
klienta. 
 

Kdy bude stížnost vyřízena?  

• Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 30 dnů ode dne doručení (lhůtu lze prodloužit ze závažných 
důvodů o dalších 30 dnů, o tomto je klient informován).  

Co v případě přetrvávající nespokojenosti? 

 • Není-li stěžovatel spokojen se způsobem vyřízení stížnosti, je možné předat věc nadřízenému 
orgánu, tzn. Magistrátu Hl. města Prahy. 

Podrobný postup pro řešení podání a stížností je upraven vnitřním předpisem OSPOD 


