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Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic fyzických a právnických osob.

	Pravidla pro vyřizování stížností fyzických a právnických osob (dále jen Pravidla) stanoví postup pro jejich přijímání, evidenci a vyřizování orgány Městské části Praha 6.


I. Petice.  

Náležitosti petice a postup při jejich vyřizování jsou stanoveny zák.č. 85/90 Sb., o právu petičním. Nejsou-li splněny zákonné podmínky, nakládá se s takovým podáním jako se stížností. V případě pochybností určí oddělení kontroly odboru Kanceláře tajemnice ( dále jen OK ), zda se jedná o petici nebo stížnost.

Zákonnou lhůtu 30 dnů pro vyřízení petice nelze prodloužit. V ostatním se na vyřizování petice vztahuje postup stanovený Pravidly pro stížnosti v případě, že zák.č.85/90 Sb. nestanoví jinak.


II.  Stížnosti a jejich přijímání.

Stížnosti jsou podání fyzických nebo právnických osob, jimiž se zejména domáhají ochrany svých práv a oprávněných zájmů, poukazují na nedostatky v činnosti orgánů Městské části Praha 6 (dále jen MČ), organizací a organizačních složek zřízených MČ a na nedostatky v jednotlivých oblastech působnosti MČ včetně stížností na nevhodné chování zaměstnanců. Stížnosti mohou být podávány písemně, elektronickou poštou, telefonicky a ústně.

2.	Pro určení, zda podání má charakter stížnosti, je rozhodující obsah a nikoli označení podání. Pokud stížnost svým obsahem naplňuje některý z jiných  právních prostředků stanovených zák.č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) k ochraně práv a zájmů osob (např. odvolání, obnova řízení, námitka podjatosti, opatření proti nečinnost atp.), je za splnění podmínek správního řádu s tímto podáním nakládáno v souladu s příslušným právním institutem. V takovém případě příslušný odbor musí podatele písemně informovat o vyhodnocení jeho podání a o způsobu vyřizování. Nastanou-li pochybnosti o úmyslu stěžovatele, musí příslušný odbor věc s ním projednat tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit způsob vyřizování.

3.	Stížností na možné korupční jednání je podání, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím. 

4.	Písemné stížnosti jsou přijímány podatelnou a přidělovány jednotlivým sekretariátům a odborům podle Spisového, skartačního a archivního řádu ÚMČ.

5.	Ústní stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec MČ a pořídit písemný záznam obsahující jméno a adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum, jméno a  funkci zaměstnance pořizujícího záznam.
	Záznam podepisuje zaměstnanec a stěžovatel, jemuž se předá jedna kopie záznamu. 

6.	Každý zaměstnanec ÚMČ je povinen přijmout telefonickou stížnost a pořídit o ní  písemný záznam s uvedením jména a adresy stěžovatele (jsou-li sděleny) a předmět stížnosti. 


III. Evidence stížností. 

Centrální evidenci stížností podaných ke všem orgánům MČ vede v elektronické formě oddělení kontroly odboru Kanceláře tajemnice v číselné řadě pro každý kalendářní rok. Samostatně jsou evidovány petice a stížnosti na možné korupční jednání, souvislost číselného označení zůstává zachována. Jednotlivé odbory vedou podle Spisového, skartačního a archivního řádu vlastní evidenci stížností a každý vedoucí odboru určí zaměstnance odpovědného za evidenci stížnosti, evidenční úkony vůči OK a sledování lhůt pro vyřizování stížností.

	Centrální evidenci podléhají všechny stížnosti přijaté v písemném vyhotovení, ústně nebo telefonicky. V dalším textu Pravidel jsou označovány pouze jako stížnosti, bez rozlišení jejich formy.

 	Všechny sekretariáty funkcionářů MČ a všechny odbory ÚMČ jsou povinny předat OK do centrální evidence kopie stížností jim doručených a to do tří pracovních dnů od jejich převzetí.
 	Stížnosti adresované ZMČ, RMČ, výborům ZMČ a komisím RMČ předkládá do centrální evidence odbor Kanceláře městské části.
 	Obdrží-li odbor ÚMČ od starosty, jeho zástupců, uvolněného člena ZMČ nebo tajemnice stížnost k vyřízení, ke zpracování stanoviska nebo návrhu odpovědi, je povinen neprodleně ověřit, zda je stížnost zaznamenána v centrální evidenci.

	Evidence obsahuje následující údaje: pořadové číslo, jméno a adresu stěžovatele, datum doručení, lhůtu pro vyřízení, vyřizující odbor, datum vyřízení, kvalifikaci stížnosti z hlediska oprávněnosti, oblast do níž směřuje a případné další údaje.


IV. Lhůty pro vyřizování stížnosti. 

	Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejvýše 30 dnů od převzetí podatelnou nebo ode dne podání stížnosti ústně či telefonicky.


	Lhůta pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu je nejvýše 60 dnů ode dne převzetí podatelnou nebo ode dne podání ústní stížnosti.


	Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.


	Lhůta  pro vyřízení se považuje za dodrženou, pokud je odpověď poslední den lhůty vypravena podatelnou, jejíž razítko se slovy „vypraveno“ je rozhodující pro posouzení, zda byla lhůta pro vyřízení dodržena.


	Ve výjimečných případech může lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit vedoucí OK na základě písemné žádosti vedoucího příslušného odboru. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, návrh prodlouženého termínu a musí být doručena OK nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím lhůty uvedené v bodě IV/1 Pravidel. U stížností vyřizovaných OK vyznačuje prodloužení lhůty ved.OK do spisu. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu může prodloužit jen nadřízený správní orgán za podmínek stanovených tímto zákonem. 


	Stěžovatel musí být vždy vyřizujícím odborem informován o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti včetně uvedení  důvodu. . 



V. Vyřizování stížností. 

Je-li stížnost doručena přímo OK, rozhodne podle jejího obsahu, zda ji bude vyřizovat přímo nebo ji postoupí jinému odboru ÚMČ a to ve lhůtě do 3 dnů od převzetí stížnosti podatelnou.

Obdrží-li vedoucí odboru stížnost na jednání nebo odborný postup podřízeného zaměstnance, může požádat o její vyřízení nebo o součinnost OK. V takovém případě již zároveň připojuje vyjádření své a dotčeného zaměstnance.

Vedoucí odboru je povinen u stížností podaných podle § 175 správního řádu prošetřit všechny uváděné skutečnosti. Vyžaduje-li to obsah stížnosti, vyslechne stěžovatele, zaměstnance, proti kterým stížnost směřuje a případně další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. O výsledku šetření  a opatřeních přijatých k nápravě učiní záznam do spisu. O vyřízení stížnosti písemně informuje stěžovatele ve lhůtě uvedené v čl. IV/2 Pravidel.

Podle § 175 správního řádu se nevyřizují ty stížnosti, které souvisí výlučně s občanskoprávními, obchodněprávními a pracovněprávními úkony prováděnými orgány MČ nebo se vztahy mezi těmito orgány při výkonu samostatné působnosti. 

Stížnosti na vedoucí odboru vyřizuje vždy tajemnice ÚMČ, která může pověřit OK prošetřením věci a přípravou podkladů.
		
Stížnosti na možné korupční jednání konkrétních zaměstnanců MČ vyřizuje vždy vedoucí OK po předchozím projednání s tajemnicí ÚMČ, které podává informaci o výsledku prošetření.

Stížnosti směřující proti zástupcům starosty  nebo členu  Zastupitelstva městské části (dále jen ZMČ) uvolněného pro výkon funkce člena  Rady městské části (dále jen RMČ) vyřizuje starosta MČ. Stížnosti na starostu MČ vyřizuje  RMČ a stížnosti směřující proti neuvolněným členům ZMČ vyřizuje Kontrolní  výbor ZMČ. RMČ a starosta MČ mohou Kontrolní výbor požádat o prošetření stížnosti, jejíž vyřízení náleží do jejich kompetence.

Je-li stížnost podána v záležitosti, která souvisí s postupem podle správního řádu, je OK oprávněno prověřit dodržování správních lhůt  podle platné právní úpravy. Zjištěné nedostatky OK signalizuje tajemnici ÚMČ a vedoucímu odboru. OK není oprávněno zasahovat do rozhodovacího procesu ve správním řízení a jakýmkoli způsobem jej ovlivňovat, stěžovatele musí odkázat na využití jeho práv podle  správního řádu.

OK je povinno informovat tajemnici ÚMČ o všech stížnostech podaných na jednání zaměstnanců a postup odborů ÚMČ a o způsobu jejich vyřízení v rozsahu stížností vyřizovaných OK nebo předaných do centrální evidence.

Stížnosti adresované ZMČ přiděluje odborům odbor Kanceláře městské části ke zpracování návrhu odpovědi. Návrh odpovědi je předkládán k projednání a schválení RMČ. Odeslání odpovědi, opatřené podpisem člena RMČ jí pověřeného, zajišťuje OKMČ. Informace o vyřízení stížnosti je k dispozici na nejbližším následujícím zasedání ZMČ. Vyřizování je uzavřeno v případě, že některý z členů ZMČ neuplatní proti způsobu vyřízení stížnosti námitku.

Stížnosti adresované RMČ přiděluje odborům ke zpracování návrhu odpovědi odbor Kanceláře městské části. Návrh odpovědi je předkládán k projednání a schválení RMČ. Odeslání odpovědi opatřené podpisem člena RMČ, jí pověřeného, zajišťuje OKMČ.

Stížnosti adresované výborům ZMČ a komisím RMČ přiděluje odbor Kanceláře městské části tajemníkům výborů ZMČ a zapisovatelům komisí RMČ, ti odpovídají za včasné předložení výborům ZMČ a komisím RMČ k vyřízení a předávají OK kopie odpovědi na stížnost.

Anonymní stížnosti včetně anonymních stížností na možné korupční jednání se prošetřují tehdy, mají-li konkrétní obsah. Vyjádření o výsledku šetření předkládají odbory ÚMČ do spisu OK. 

Anonymní stížnosti s obsahem obecného charakteru nebo neumožňující šetření z jiného důvodu lze odložit. O odložení anonymní stížnosti rozhoduje vedoucí odboru po předchozí konzultaci s vedoucí OK. O odložení anonymní stížnosti na možné korupční jednání zaměstnance MČ rozhoduje tajemnice ÚMČ. V ostatních případech o odložení anonymních stížností včetně korupčních rozhoduje ten, kdo je k vyřízení příslušný podle čl.V/7 Pravidel. Informaci o odložení anonymu podává příslušný odbor do centrální evidence OK.

Vedoucí odborů jsou povinni předávat OK stanoviska ke stížnostem ve lhůtách, které OK určí. Zaměstnanci OK jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, součinnost a nahlížet do spisů v souvislosti s vyřizováním stížností při dodržení povinnosti zachovat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech. 

Požádá-li stěžovatel o utajení svého jména a totožnosti, nesmí být žádné údaje umožňující jeho identifikaci sděleny tomu, na něhož si stěžuje. Ze stížnosti se pro účely vyjádření, postoupení mimo ÚMČ a případnou další administrativní manipulaci pořizuje výpis neobsahující údaje o stěžovateli.

Je-li stížnost podána opakovaně a nové šetření prokáže, že původní stížnost byla prokazatelně prověřena, vyřízena a zodpovězena ve všech bodech, může odpověď obsahovat upozornění, že další stížnost v téže věci bez uvedení nových relevantních skutečností bude již bez odpovědi odložena.

Má- li stěžovatel za to, že jeho stížnost podaná v záležitosti související s postupem podle správního řádu nebyla odborem ÚMČ vyřízena řádně a stěžuje si ve stejné věci opakovaně, upozorní jej vyřizující odbor, že může o přešetření způsobu vyřízení původní stížnosti požádat nadřízený správní orgán. Souhlasí-li s tím stěžovatel, postoupí vyřizující odbor opakovanou stížnost příslušnému orgánu. 

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je povinen vyřizující bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě a učinit o tom záznam do spisu. Pokud oprávněná nebo částečně oprávněná stížnost se týká věci nesouvisející s postupem podle správního řádu a nelze opatření k nápravě z objektivních důvodů zajistit bezodkladně nebo je nelze realizovat vůbec, musí tato skutečnost být t řádné zdůvodněna v odpovědi stěžovateli.    

Odbory ÚMČ předávají OK kopie odpovědí na stížnosti a veškeré písemnosti týkající se jednotlivých stížností, ve všech písemnostech uvádějí evidenční číslo stížnosti podle centrální evidence. Odpovědi na stížnosti adresované ZMČ a RMČ předává na OK odbor Kanceláře městské části.

OK sleduje věcné a časové vyřizování stížností všemi odbory a ved. OK je oprávněno požadovat od vedoucích odborů neprodlené odstranění nedostatků zjištěných ve výkonu agendy stížnosti.

Jsou-li na základě stížnosti přijata opatření k nápravě, zahájena řízení, atp., sledují odbory ÚMČ stížnost až do doby definitivního uzavření a po celou dobu předávají OK bez vyzvání v kopiích veškeré písemnosti týkající se sledované stížnosti.

Vedoucí OK upozorňuje tajemnici ÚMČ na nedostatky zjištěné v činnosti odborů při vyřizování stížností a na porušení Pravidel.

Vedoucí odborů odpovídají za včasné, správné a úplné přešetření obsahu každé stížnosti a za plnění povinností vůči centrální evidenci stížností.

Vedoucí odborů jsou povinni u oprávněných a částečně oprávněných stížností zjišťovat příčiny nedostatků a přijímat opatření zamezující jejich opakování.

V případě zjištění závažných nebo opakovaných nedostatků jsou vedoucí odborů povinni vyvodit vůči odpovědným podřízeným zaměstnancům důsledky podle Zákoníku práce a vnitřních předpisů ÚMČ.

Je-li stížnost na možné korupční jednání zaměstnance MČ konkrétní a šetření nebylo možné uzavřít na úrovni ÚMČ, předá vedoucí OK po předchozím projednání s tajemnicí ÚMČ věc k dalšímu šetření orgánům činným v trestním řízení.
Stejně postupuje ve všech případech, kdy při vyřizování stížnosti vznikne důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu a nesmí ovlivňovat jakýmkoli způsobem vyřizování jeho záležitosti.  


VI. Postoupení stížnosti. 

Nenáleží-li vyřízení stížnosti do působnosti Městské části Praha 6, postoupí ji odbor ÚMČ, který stížnost přijal, do tří pracovních dnů od převzetí orgánu (organizaci) k vyřízení příslušnému, od něhož si zároveň vyžádá předání kopie odpovědi na stížnost. O postoupení stížnosti informuje vždy stěžovatele.

Je-li stížnost předávána k vyřízení nebo stanovisku jinému odboru ÚMČ nebo organizaci  zřízené ZMČ, musí tak příslušný odbor učinit nejpozději do tří pracovních dnů od doručení stížnosti na ÚMČ.


VII. Závěrečná ustanovení.

	OK předkládá RMČ pravidelně informaci o vyřizování stížností a petic fyzických a právnických osob v termínech stanovených RMČ. Součástí zprávy je vždy informace o stížnostech na možné korupční jednání. Kopie informativních zpráv dává po projednání v RMČ Kontrolnímu výboru ZMČ.


	Běh všech lhůt uvedených v Pravidlech počíná dnem přijetí stížnosti podatelnou ÚMČ nebo přijetím ústní či telefonické stížnosti přímo na odboru ÚMČ.


	Při vyřizování stížností se podle jejich obsahu postupuje podle ust. § 175 správního řádu, případně se toto ustanovení použije analogicky.


	Při vyřizování stížností podle správního řádu postupují odbory podle Metodické pomůcky Ministerstva vnitra ČR vydané dne 11.11.2005 pod č.j.ODK-1880/4-2005.


	Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance MČ a nedodržení stanoveného postupu bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle Zákoníku práce a Pracovního řádu ÚMČ.


	Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení RMČ. 



V Praze dne 13.12.2005



Tato pravidla pro vyřizování stížností a petic fyzických a právnických osob orgány Městské části Praha 6 byla přijata a schválena usnesením Rady městské části č.  3066/05 dne  14.12.2005

