
Pravidla pro podávání stížností v rámci sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) 

Není-li dítě, rodič, jiná osoba odpovědná za výchovu dětí, případně jiná osoba, která učinila oznámení 

OSPODu (dále stěžovatel) spokojen s úředním postupem pracovníka OSPOD nebo s jeho chováním, 

může podat na pracovníka stížnost. 

Kdy lze podat stížnost proti chování pracovníka SPOD: 

- Pracovník  je vulgární nebo agresivní 

- Pracovník je v podnapilém stavu 

- Pracovník odmítá s občanem komunikovat 

Kdy lze podat stížnost proti úřednímu postupu pracovníka SPOD: 

- Pracovník jedná v rozporu s principy poskytování SPOD – nejedná v zájmu dítěte, nechrání 

jeho oprávněné zájmy, nechrání jeho právo na příznivý vývoj a řádnou výchovu a to i za 

použití represivních opatření 

- Neinformuje klienta o možnostech řešení situace 

- Neposkytuje klientovi poradenství 

- Neinformuje klienta o plánovaných krocích při poskytování SPOD 

Jak podat stížnost: 

- Ústně – takové podání bude zaznamenáno do protokolu 

- Písemně – poštou, doručením na podatelnu úřadu (Židlochovice, Nádražní 750), doručením 

na odbor sociálních věcí ( Židlochovice, Nám. Míru 152) 

- Elektronicky – na e-mailovou adresu pracovníka, vedoucího nebo na e-mail městského úřadu 

posta@zidlochovice.cz podepsanou elektronickým podpisem nebo do 5 dnů doplněnou 

písemnou ověřovací doložkou 

- Prostřednictvím datové schránky 

Co musí stížnost obsahovat 

- Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede 
místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako 
anonymní. Byla-li stížnost zaslána elektronickou poštou bez zaručeného elektronického 
podpisu, je nutno vyzvat stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil. Není-li ze 
stížnosti patrné, které věci se týká, je nutno pomoci stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho 
vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně bude 
stěžovatel poučen, že pokud nejasnosti neodstraní, nebudou se orgány města Židlochovice 
stížností dále zabývat.  

- Stížnost, z jejíhož obsahu je zřejmé, že byla zaslána pouze na vědomí, se zaeviduje a uloží bez 
vyrozumění stěžovatele. Stejným způsoben se postupuje v okamžiku, kdy stěžovatel nedoplní 
na výzvu chybějící náležitosti. 

 

Stížnost je po přijetí zaevidována. Je-li taková stížnost anonymní, posoudí se s přihlédnutím k obsahu 

a řeší jako ostatní stížnosti. Pokud z ní nelze zjistit, čeho se stěžovatel domáhá, bez dalšího se odloží. 

 

 



Stížnost projednává: 

- Vedoucí odboru sociálních věcí 

- Tajemník úřadu, jde-li o stížnost na vedoucího odboru 

Pracovník projednávající stížnost prošetří informace uvedené ve stížnosti. Může vyzvat stěžovatele 

k upřesnění sdělení, a to i formou osobního jednání. Ke stížnosti se dále vyjadřuje pracovník proti 

němuž stížnost směřuje, případně jsou přizvány další osoby, které se ke stížnosti mohou vyjádřit. 

O výsledku šetření a přijatých opatřeních k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o 

to požádal.  

Lhůta pro vyřízení je 60 dnů ode dne doručení – do této doby musí být stížnost vyřízena a zpráva o 

vyřízení stížnosti odeslána stěžovateli. 

Podrobněji je postup při podání stížnosti popsán v dokumentu „Pravidla pro přijímání a vyřizování 

petic a stížností“ jejichž plné znění je na: http://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-

zidlochovice/mestsky-urad/pravni-predpisy/rady-zasady-a-smernice-mesta.html 
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