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1 PŘEDMĚT  

1. Tato směrnice upravuje postup pro příjem, vyřizování a evidenci petic a stížností,  
podávaných i v elektronické podobě, u orgánů MČ Praha 11. 

2. Problematiku stížností upravuje rovněž správní řád. Pokud je ze stížnosti nebo podnětu patrno,  
že je zcela nebo zčásti podáním podle správního řádu, postupuje se podle jeho ustanovení. 

 

 

2 ROZSAH PLATNOSTI  

Směrnice je závazná pro členy Zastupitelstva městské části Praha 11 a zaměstnance městské části 
Praha 11 zařazené do Úřadu městské části Praha 11. 
 

 

3 POJMY, DEFINICE A ZKRATKY 

MČ Praha 11 – městská část Praha 11 

ZMČ – Zastupitelstvo městské části Praha 11 

RMČ – Rada městské části Praha 11 

Úřad – Úřad městské části Praha 11 

Tajemník úřadu – tajemník Úřadu městské části Praha 11 

OKS – odbor kancelář starosty 

R-OKS – příslušný referent odboru kancelář starosty 

Zaměstnanci – zaměstnanci městské části Praha 11 zařazení do Úřadu městské části Praha 11 

Vyřizovatel - starosta, místostarostové (podle kompetenčního usnesení), nebo tajemník úřadu 

 

 

4 POPIS POSTUPU 

4.1 Charakteristika a náležitosti petic, jejich projednání a vyřízení 

 

1. Náležitosti petice a postup při vyřizování petic jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 
85/1990 Sb., o právu petičním, v platném a účinném znění. 

2. Adresát petice zajistí registraci příjmu petice v podatelně a kopii petice předá příslušnému  
R-OKS do centrální evidence. Adresát předá petici k vyřízení kompetentnímu členu vedení - 
vyřizovateli. 

3. K projednání a vyřízení petice jsou kompetentní vyřizovatelé v okruhu své působnosti, kteří  
při vyřizování vycházejí z podkladů OKS. 

4. Vyřizovatelé petic jsou povinni zasílat originály/stejnopisy vyřízení petice do centrální evidence  
R-OKS, a to ihned po vyřízení.  



S 2017/07 Směrnice Nařízený postup Výtisk č. 1 

 

ÚMČ Praha 11 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností, podaných orgánům MČ Praha 11 

Verze 1 

4 z 7 

 

 

4.2 Charakteristika a náležitosti stížností 

 

1. Stížnosti jsou podání občanů, občanských sdružení a dalších právnických osob, jimiž  
se domáhají ochrany svých práv nebo chráněných zájmů, nebo upozorňují na nedostatky  
v činnosti orgánů MČ Praha 11, organizací jí zřízených, jejích funkcionářů a pracovníků. 

2. Stížnosti na možné korupční jednání jsou podání, která svým celým obsahem nebo svou částí 
poukazují na určitou osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojitosti s možným korupčním 
jednáním. Jsou buď podepsaná, nebo opatřená adresou pisatele a pravdivost těchto údajů lze 
ověřit, nebo jsou nepodepsaná či podepsaná smyšleným jménem, popř. jsou bez adresy pisatele, 
tedy anonymní. 

3. Za stížnosti podle odst. 1 se nepovažují: 

 stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob  
či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost 
jiných státních orgánů 

 stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou 
právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně 
úkonů označovaných těmito předpisy jako stížnosti 

 stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů (např. zákon  
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění) 

 

4.3 Příjem a evidence stížností 

 

1. Písemné stížnosti jsou přijímány v podatelně a předávány k evidenci R-OKS, který následně 
zajistí jejich předání adresátovi: 

a) stížnosti adresované ZMČ a RMČ pro předložení na nejbližší schůzi RMČ 

b) stížnosti adresované komisím RMČ a výborům ZMČ pro předsedy těchto orgánů k vyřízení 

c) stížnosti adresované jednotlivým členům ZMČ pro předání těmto členům ZMČ 

d) stížnosti adresované starostovi a místostarostům jejich sekretariátům 

e) stížnosti adresované tajemníkovi úřadu jeho sekretariátu 

f) stížnosti adresované jednotlivým odborům vedoucím těchto odborů  

g) stížnosti bez konkrétního adresáta zůstávají a jsou vyřízeny u R-OKS  

2. Všichni adresáti stížností, případně R-OKS u stížností pod písm. g), jsou povinni neprodleně 
rozhodnout o způsobu jejich vyřízení. V případě, že se stížnost týká činnosti více odborů, R-OKS 
zajistí koordinaci vyřízení stížnosti tak, aby - pokud je to možné - odesílatel obdržel pouze jednu 
společnou odpověď. 

3. O ústních stížnostech sepíše příjemce záznam s uvedením údajů stěžovatele a nechá záznam 
stěžovateli podepsat. Dále se postupuje jako u písemných stížností. 

4. O telefonických stížnostech, obsahují-li informace zcela nové, závažné nebo relevantní, sepíše 
příjemce záznam. Dále se postupuje jako u písemných stížností vyjma odeslání písemné 
odpovědi stěžovateli.  

5. Se stížnostmi doručenými elektronickou poštou a opatřenými elektronickým podpisem  
se nakládá jako se stížnostmi písemnými. Se stížnostmi doručenými elektronickou poštou  
bez elektronického podpisu se nakládá jako s písemnými stížnostmi podle bodu 7. 
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6. Písemné stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa odesílatele a podpis,  
se neevidují a nevyřizují s výjimkou stížností na možné korupční jednání. Obsahují-li však zcela 
konkrétní skutečnosti nasvědčující porušování právního řádu, provede se šetření těchto 
skutečností.  

7. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo je-li to v zájmu správného vyřízení 
stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. 

8. Podání se posuzuje podle obsahu, nikoliv podle nadpisu. Jestliže adresát obdrží podání, které  
je svým obsahem stížností, musí s ním jako se stížností pracovat. 

 

4.4 Kompetence prošetřování 

 

1. Odbory jsou povinny v rámci své věcné příslušnosti vyřizovat stížnost, která jim byla doručena, 
nebo která jim byla postoupena k vyřízení starostou, místostarostovi, RMČ, tajemníkem úřadu,  
R-OKS. 

2. R-OKS prošetřuje opakované stížnosti a ty, které pro povahu věci nelze postoupit jinému odboru; 
případně zajišťuje vyřízení stížností, které se týkají více odborů, a koordinuje spolupráci  
při přípravě odpovědi. 

3. Stížnosti na jednání zaměstnanců vyřizují příslušní vedoucí odborů. O prošetření stížnosti 
informují tajemníka úřadu. 

4. Stížnosti na jednání vedoucích odborů úřadu jsou předkládány tajemníkovi úřadu, který stanoví 
způsob prošetření. 

5. Stížnosti na práci a činnost tajemníka úřadu ve věci přenesené působnosti řeší starosta,  
ve věci samostatné působnosti RMČ. 

6. Stížnosti na starostu, místostarosty a členy RMČ řeší a o jejich vyřízení rozhoduje RMČ. 

7. O vyřízení stížností týkajících se rozhodnutí či práce RMČ, ZMČ, práce výborů ZMČ a jednání 
členů ZMČ rozhoduje ZMČ. O stížnostech na práci komisí RMČ rozhoduje RMČ. (V obou 
případech se rozhoduje o určení osoby či komise, která stížnost vyřídí a předloží informaci  
o způsobu vyřízení, pokud ZMČ či RMČ nestanoví jinak). 

8. Orgánem, který prošetřuje podání na možné korupční jednání, je tajemník úřadu. V případě,  
že podání neobsahuje konkrétní údaje o možném korupčním jednání, popř. alespoň takové údaje, 
které by mohly vést k zahájení konkrétních šetření, zváží tajemník úřadu odložení podání. 
Administrativní činnost při prošetřování podání na možné korupční jednání zajišťuje R-OKS. 

 

4.5 Centrální evidence 

 

1. R-OKS vede centrální evidenci všech došlých stížností a petic. 

2. Odbory či jiní vyřizovatelé stížností jsou povinni zasílat originály/stejnopisy stížností  
a originály/stejnopisy jejich vyřízení do centrální evidence R-OKS, a to ihned po vyřízení.  

3. Odbory či jiní vyřizovatelé při obdržení stížnosti jinou cestou než přes podatelnu a centrální 
evidenci R-OKS jsou povinni ihned zajistit její řádnou evidenci. 

 

4.6 Včasnost a správnost vyřízení stížností 

 

1. Pověření příslušní příjemci stížností – vyřizovatelé – jsou povinni zabezpečit řádné přešetření 



S 2017/07 Směrnice Nařízený postup Výtisk č. 1 

 

ÚMČ Praha 11 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností, podaných orgánům MČ Praha 11 

Verze 1 

6 z 7 

 

 

předmětu každé stížnosti a jeho úplné a věcně správné vyřízení. 

2. Vyřizovatel šetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a kontroluje splnění závěrů, které vyplývají  
ze šetření, nápravu zjištěného stavu zajišťuje věcně příslušný odbor.  

3. Opakuje-li stěžovatel stížnost, prověří R-OKS, zda původní stížnost byla správně vyřízena,  
a o výsledku podá stěžovateli zprávu.  

4. U oprávněných, opakovaných a závažných stížností jsou vedoucí odborů povinni vyvodit vůči 
odpovědným zaměstnancům závěry podle platných pracovněprávních předpisů. 

5. Vůči pisatelům stížností nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že stížnosti podali. 

6. V případě, že tajemník úřadu zjistí, že tvrzení ohledně možného korupčního jednání, uvedená  
v podání, by mohla být opodstatněná, předá podání, včetně spisového materiálu, orgánům činným 
v trestním řízení. 

 

4.7 Lhůty k vyřízení stížností 

 

1. Lhůta pro vyřízení stížnosti, tj. odeslání odpovědi, je 30 kalendářních dnů od data, kdy byl 
potvrzen příjem stížnosti na úřadě. 

2. Lhůtu k vyjádření ke stížnosti v souladu s odstavcem 1 stanovují adresáti stížnosti (uvedení 
v článku 4.3 odst. 1).  

3. Lhůtu 30 kalendářních dnů pro vyřízení stížnosti lze překročit jen ve výjimečných případech  
se souhlasem orgánu MČ, který rozhodl o způsobu vyřízení, na návrh vyřizovatele, a to nejvýše  
o deset dní. Vyřizovatel stížnosti musí včas informovat stěžovatele o prodloužení lhůty k vyřízení 
stížnosti, aktuálním stavu vyřizování stížnosti a důvodu prodloužení stanoveného termínu.  

 

4.8 Závěrečná a společná ustanovení 

 
1. Stížnosti, jejichž vyřízení není v kompetenci orgánů MČ Praha 11, postoupí adresát příslušnému 

orgánu či instituci do 5 dnů od doručení a vyrozumí o tom pisatele. Originál založí do centrální 
evidence stížností. 

2. Kontrolu stavu a úrovně vyřizování stížností adresovaných úřadu provádí R-OKS. Tím není 
dotčena povinnost vedoucích pracovníků provádět kontrolní činnost jako součást své řídící 
činnosti. 

3. O způsobu kontroly stavu a úrovně vyřizování podání na možné korupční jednání adresovaných 
úřadu rozhoduje tajemník úřadu. 

4. R-OKS je povinen, v rámci zprávy o činnosti odboru, provést vyhodnocení počtu a obsahu došlých 
a vyřízených stížností a petic, evidovaných v centrální evidenci. Vyhodnocení je předkládáno 
tajemníkovi úřadu.  

5. R-OKS provádí pololetní rozbory všech evidovaných podání na možné korupční jednání  
a předkládá je tajemníkovi úřadu. 

6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 5.2017. 

7. Touto směrnicí se ruší pravidla ze dne 19. 6. 2008, ve znění pozdějších úprav. 

 

5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  

I 2.4.7 Vyřizování stížností 
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Schváleno usnesením RMČ č. 0467/17/R/2017 ze dne 2. 5. 2017 

 

Praha 3. 5. 2017 

 

 

 

…………………………………………….. ……………………………………………… 
Ing. Simona Klimakovská 

tajemnice Úřadu městské části Praha 11 
Ing. Petr Jirava 

starosta městské části Praha 11 
 

 
 

 

 


