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Postup pro příjímání a vyřizování stížností proti 
postupu poskytovatele při poskytování 
zdravotních služeb nebo proti činnostem 
souvisejícím se zdravotními službami

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy podle 

§ 94 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tento postup pro příjímání a 

vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb 

nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Stížnost podává pacient, eventuálně osoba zmocněná pacientem, případně zákonný zástupce 

pacienta, nebo osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj 

zdravotní stav nebo došlo k jeho úmrtí.

Stížnost se v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011, o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování podává poskytovateli zdravotních služeb, proti 

kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat 

stížnost příslušnému správnímu orgánu, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. 

Tuto stížnost proti příslušným poskytovatelům přijímá, a to s ohledem na shora uvedené, 

odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Stěžovatelé své stížnosti zasílají poštou nebo je předávají osobně, přes podatelnu Magistrátu 

hlavního města Prahy, popř. jiným způsobem, avšak vždy v souladu se zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého 

skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba 

uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba 

jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání 

vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a 



adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo 

podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj 

název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, 

popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, 

jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán 

podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu 

přiměřenou lhůtu.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě 

podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů 

potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě předchozí, je možno je učinit 

pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo 

veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Magistrátu hlavního města Prahy nepříslušný, prokazatelně tento postoupí stížnost 

příslušnému subjektu a o této skutečnosti informuje stěžovatele.

Dle obsahu stížnosti může být stěžovatel v případě potřeby požádán o další potřebné údaje či 

souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace a pořízením její kopie pro účely šetření 

stížnosti, a to příslušným pracovníkům Magistrátu hlavního města Prahy.

Příslušní pracovníci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 

Prahy jsou povinni vyřídit stížnost v zákonných lhůtách a v souladu s platnými předpisy. 

O lhůtě k vyřízení stížnosti je stěžovatel písemně informován.

Adresa pracoviště:

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Charvátova 9/145 

110 00 Praha 1

Úřední hodiny:

Pondělí   12.00 - 17.00 

Středa   8.00 - 18.00

E-mail: posta@praha.eu

mailto:posta@praha.eu


Příloha č. 4 : Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne     

5. března 2013 č. 313, Pravidla pro přijímání a vyřizování 

petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy

(Zdroj: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=173575)

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=173575


Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 313
ze dne 5.3.2013

k návrhu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům 

hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

I . z r u š u j e

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního 

města Prahy schválená usnesením Rady HMP č. 2076 ze dne 20. 12. 2005 ke 

dni 14. 3. 2013

I I .   s c h v a l u j e

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního 

města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností ode dne 15. 3. 2013

I I I .  u k l á d á

1. řediteli MHMP 

1. zajistit dodržování Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
podaných orgánům hlavního města Prahy zaměstnanci Magistrátu 
hlavního města Prahy a pravidelně informovat Radu HMP o plnění 
tohoto úkolu v rámci zprávy o činnosti odboru kontrolních činností 
MHMP za uplynulý kalendářní rok 

Termín: 31.1.2014

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitel MHMP
Tisk: R-09002
Provede: ředitel MHMP
Na vědomí: odborům MHMP



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 313 ze dne 5. 3. 2013

P R A V I D L A

pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných
orgánům hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy se usnesla podle § 68 odst. 2) písm. e) zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vydat tato Pravidla:

Část I.

Základní ustanovení

Článek 1

Obecná ustanovení

(1) Tato Pravidla stanoví postup při podávání, přijímání, evidenci a vyřizování 
petic stížností a jiných podání (dále jen „podání“) podaných orgánům hlavního města 
Prahy nebo jejich členům. 

(2) Náležitosti petice a postup při vyřizování petice upravuje čl. 18 Listiny 
základních práv a svobod a zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Adresát vyhodnotí, 
zda se petice týká výkonu přenesené nebo samostatné působnosti hlavního města Prahy, 
a stanoví způsob jejího vyřízení. Je-li petice podepsána nejméně 1000 občany hlavního 
města Prahy, postupuje adresát podle ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze. 

(3) Stížností se pro účely těchto Pravidel rozumí podání fyzické nebo právnické 
osoby, které souvisí s občanskoprávními, obchodněprávními nebo pracovněprávními 
úkony prováděnými orgány hlavního města Prahy, pokud v těchto Pravidlech není 
uvedeno jinak. Anonymní stížností je podání, které není podepsané ani neobsahuje 
žádné údaje o stěžovateli, nebo které obsahuje údaje o stěžovateli, jejichž pravdivost 
nelze ověřit.

(4) Za stížnost podle odstavce 3 se nepovažuje: 

a) podání, které nesměřuje proti činnosti orgánu hlavního města Prahy, jeho člena nebo 

proti zaměstnanci hlavního města Prahy, 

b) podání upozorňující výhradně na rozpor právního předpisu hlavního města Prahy, 
usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo“), Rady 
hlavního města Prahy (dále jen „Rada“) nebo jiného rozhodnutí nebo opatření 
orgánů hlavního města Prahy se zákony nebo jinými právními předpisy. 

(5) Tato Pravidla se nevztahují na vyřizování stížností podle § 175 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, a podle § 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s 



výjimkou ustanovení o evidenci podání.

(6) Pokud podání směřuje proti rozhodnutí orgánu hlavního města Prahy jako 
odvolacího správního orgánu, vyrozumí adresát písemně stěžovatele o možnosti 
napadnout toto rozhodnutí správní žalobou, včetně uvedení zákonem stanovených lhůt 
pro podání této žaloby.

(7) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu, proti stěžovateli nesmí být 
činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost, s výjimkou případů, kdy je 
důvodné podezření, že podáním stížnosti byl spáchán trestný čin nebo správní delikt.

Článek 2

Podávání stížností

(1) Stížnost může být podána písemně, elektronickou poštou, prostřednictvím 
datové schránky, telefonicky nebo ústně. 

(2) Pokud nebyla telefonicky nebo ústně podaná stížnost vyřízena ihned v rámci 
rozhovoru se stěžovatelem, nebo nebylo se stěžovatelem dohodnuto jinak, provede 
adresát úřední záznam o podání stížnosti. S úředním záznamem se dále nakládá podle 
těchto Pravidel jako s podáním obsahujícím stížnost. 

(3) U obsahově závažné stížnosti podané telefonicky nebo elektronickou poštou 
nebo prostřednictvím cizí datové schránky a neopatřené zaručeným elektronickým 
podpisem může adresát nebo odbor kontrolních činností provést úkony k ověření 
totožnosti stěžovatele, včetně výzvy, aby stěžovatel podání ve stanovené lhůtě potvrdil 
svým vlastnoručním podpisem. Nezjistí-li se totožnost stěžovatele nebo nepotvrdí-li 
stěžovatel ve stanovené lhůtě podání svým vlastnoručním podpisem, bude stížnost 
vyřizována jako anonymní. 

Část II.

Přijímání a vyřizování podání adresovaných primátorovi hlavního města Prahy, 

náměstkovi primátora, Zastupitelstvu, výboru Zastupitelstva, Radě, komisi Rady nebo 

členovi těchto orgánů

Článek 3

(1) Podání adresované primátorovi hlavního města Prahy (dále jen „primátor“) 

přijímá sekretariát primátora a eviduje oddělení volených orgánů odboru „Kancelář 

primátora“ (dále jen „oddělení volených orgánů“). O způsobu vyřízení podání 

rozhoduje primátor. 



(2) Podání adresované náměstkovi primátora nebo členovi Rady přijímá a 

eviduje sekretariát adresáta. O způsobu vyřízení podání rozhoduje adresát. 

(3) Podání adresované Radě přijímá a eviduje oddělení volených orgánů a 
předloží je Radě na její nejbližší schůzi. Rada rozhodne o způsobu vyřízení podání. 
Kopie vyřízení podání se předává bez zbytečného odkladu oddělení volených orgánů, 
které o vyřízení podání informuje Radu na její nejbližší schůzi. 

(4) Podání adresovaná Zastupitelstvu přijímá a eviduje oddělení volených 
orgánů a předkládá je Radě na nejbližším zasedání, které se uskuteční po datu doručení 
k informaci a kontrolnímu výboru Zastupitelstva. Přešetření podání adresovaných 
Zastupitelstvu zajišťuje předseda kontrolního výboru Zastupitelstva. Zastupitelstvo je o 
jemu adresovaných podáních doručených od předchozího zasedání a o způsobu vyřízení 
informováno předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva na každém řádném zasedání.

(5) Podání adresované výboru Zastupitelstva nebo komisi Rady přijímá a 
eviduje oddělení volených orgánu a bez zbytečného odkladu je předá předsedovi výboru 
nebo komise. Předseda informuje o podání výbor nebo komisi na jejich nejbližším 
zasedání a předloží návrh na způsob vyřízení podání. Výbor nebo komise rozhodne o 
způsobu vyřízení podání. 

(6) Podání adresované členovi Zastupitelstva přijímá a eviduje oddělení 
volených orgánů a bez zbytečného odkladu je předá adresátovi k vyřízení. Pokud je 
podání doručeno přímo členovi Zastupitelstva, zajistí adresát jeho zaevidování v 
oddělení volených orgánů. Člen zastupitelstva rozhodne o způsobu vyřízení podání. 

(7) Při přijímání a vyřizování podání uvedených v odstavci 1 až 6 se postupuje 
podle článku 5. 

(8) Rozhodne-li primátor, náměstek primátora, člen Rady, Rada, Zastupitelstvo, 
předseda výboru Zastupitelstva, předseda komise Rady nebo člen Zastupitelstva, že 
podání jim adresované nebo doručené bude vyřizovat věcně a místně příslušný odbor 
Magistrátu, předá sekretariát adresáta toto podání bez zbytečného odkladu řediteli 
příslušného odboru Magistrátu. 

(9) V případě, že je orgánu nebo osobě uvedené v odstavci 1 až 6 doručeno 
nebo předáno podání, k jehož vyřízení není tento adresát příslušný, postoupí podání do 
pěti pracovních dnů věcně a místně příslušnému adresátovi a vyrozumí o postoupení 
stěžovatele. 

Část III.

Přijímání a vyřizování podání adresovaných Magistrátu

Článek 4

(1) Odbory Magistrátu v rámci své věcné působnosti přijímají, evidují a vyřizují 



podání, která jim byla doručena nebo jim byla přidělena k vyřízení ředitelem Magistrátu 
nebo postoupena jiným odborem Magistrátu. 

(2) Pokud je podání doručeno odboru Magistrátu, který není věcně příslušný k 
jeho vyřízení, postoupí je odbor bez zbytečného odkladu, nejdéle do pěti pracovních 
dnů od doručení, věcně příslušnému odboru. O postoupení podání odbor současně 
informuje stěžovatele.

(3) Pokud náleží podání do věcné působnosti více odborů Magistrátu, 
koordinuje vyřízení podání ten odbor Magistrátu, který je věcně příslušný k vyřízení 
podstatné části podání, případně odbor určený ředitelem Magistrátu nebo odborem 
kontrolních činností. 

(4) Odbor kontrolních činností vyřizuje podání, které nelze postoupit pro 
povahu věci jinému odboru Magistrátu, podání, které mu předal k vyřízení ředitel 
Magistrátu, a opakované podání směřující proti činnosti odboru Magistrátu. Vyřízení 
opakovaného podání konzultuje odbor kontrolních činností s odborem Magistrátu, který 
vyřizoval původní podání.

(5) Odbory Magistrátu jsou povinny poskytovat odboru kontrolních činností 
veškeré požadované podklady, písemnosti, informace, stanoviska a vysvětlení vyžádaná 
v souvislosti s vyřizováním podání podle odstavce 4. 

(6) Ředitel odboru Magistrátu nebo jím zmocněný zaměstnanec určí 
zaměstnance odboru, který zpracuje návrh vyřízení podání, a stanoví mu postup při 
vyřizování podání. 

(7) Podání směřující proti jednání zaměstnance hlavního města Prahy 
zařazeného do odboru Magistrátu, vyřizuje ředitel odboru, do kterého je zaměstnanec 
zařazen. 

(8) Podání směřující proti jednání ředitele odboru Magistrátu se předkládá 
řediteli Magistrátu, který rozhodne o způsobu jeho vyřízení. 

(9) Podání směřující proti jednání ředitele Magistrátu se předkládá primátorovi, 
který rozhodne o způsobu jeho vyřízení. 

Článek 5

Včasnost, správnost a úplnost vyřízení podání

(1) Ředitel odboru Magistrátu zajišťuje včasné, správné a úplné vyřízení všech 
podání, která byla odboru Magistrátu doručena, přidělena k vyřízení ředitelem 
Magistrátu nebo postoupena jiným odborem Magistrátu, včetně evidence těchto podání 
podle článku 6.

(2) Podání se vyřizuje bez zbytečného odkladu, petice musí být vyřízena do 30 



dnů a stížnost do 60 dnů od doručení příslušnému orgánu hlavního města Prahy nebo 
jeho členovi. Pokud vyřizování stížnosti překročí 30 dnů od jejího doručení, musí být 
stěžovatel k tomuto dni písemně vyrozuměn o stavu vyřizování stížnosti a o dalším 
předpokládaném postupu. Pokud nelze stížnost vyřídit ve lh ůtě do 60 dnů, rozhodne 
ředitel odboru Magistrátu o prodloužení lhůty a stěžovatel je písemně informován o 
prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti a o jeho důvodech.

(3) Je-li podání důvodné nebo částečně důvodné, je ředitel odboru Magistrátu 
povinen zjistit příčiny nedostatků, na které podání upozorňuje. K odstranění nedostatků 
je povinen přijmout nezbytná opatření k nápravě a kontrolovat jejich plnění. Přijatá 
opatření k nápravě se zaznamenají ve spisu, stěžovatel se o nich informuje tehdy, pokud 
o tuto informaci požádá. 

(4) U opakovaných důvodných a částečně důvodných podání je ředitel odboru 
Magistrátu povinen vyvodit vůči odpovědnému zaměstnanci závěry podle platných 
pracovněprávních předpisů. 

(5) Pokud z obsahu podání vyplývají skutečnosti, které nasvědčují možnosti, že 
byl spáchán trestný čin, postoupí se toto podání orgánům činným v trestním řízení a o 
postoupení se provede záznam do spisu. 

(6) V případě opakovaných nedůvodných podání, kdy předchozí podání byla 
prokazatelně prošetřena, vyřízena a zodpovězena ve všech bodech a opakovaná podání 
neobsahují z věcného hlediska žádné nové podstatné skutečnosti, může ředitel odboru 
Magistrátu rozhodnout o odložení takovéhoto podání bez další reakce vůči stěžovateli.

Část IV.

Vedení evidence podání

Článek 6

(1) Odbor kontrolních činností vede centrální evidenci podání evidovaných 
oddělením volených orgánů, sekretariáty náměstků primátora, sekretariáty členů Rady a 
odbory Magistrátu. 

(2) Centrální evidence podání je přístupná na intranetovém serveru Magistrátu 
všem zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do Magistrátu; tito zaměstnanci 
jsou povinni využívat údaje uváděné v centrální evidenci při vyřizování podání, 
zejména aby nedocházelo k duplicitním šetřením, popř. k rozdílným odpovědím na 
podání v téže věci, nebo na více podání jednoho stěžovatele. 

(3) Zaměstnanec Magistrátu pověřený vyřízením podání ověří v systému 
spisové služby, zda nebylo totožné či obdobné podání doručeno současně jinému 
odboru Magistrátu nebo orgánu hlavního města Prahy nebo členovi tohoto orgánu, a 
pokud ano, informuje o této skutečnosti odbor kontrolních činností. 



(4) Odbor Magistrátu vede dílčí evidenci podání, která mu byla doručena, 
přidělena k vyřízení ředitelem Magistrátu, postoupena jiným odborem Magistrátu nebo 
na jejichž vyřízení se odbor podílel. Dílčí evidenci podání vede pověřený zaměstnanec 
oboru Magistrátu. Tato evidence musí obsahovat datum doručení podání, spisovou 
značku spisu, označení pisatele, stručný obsah podání, údaje o případném postoupení 
podání k vyřízení jinému odboru Magistrátu, resp. jinému orgánu nebo právnické osobě, 
datum a způsob vyřízení. 

(5) Zaměstnanec pověřený vedením dílčí evidence podání na odboru Magistrátu 
vyplní vstupní kartu (Příloha č. 1), včetně základních údajů podle Přehledu číselných 
kódů užívaných pro evidenci a vyhodnocení hlavních poznatků z vyřizování petic a 
stížností (Příloha č. 2). Vyplněnou vstupní kartu spolu s kopií podání zašle do pěti 
pracovních dnů od doručení podání odboru kontrolních činností k zaevidování v 
centrální evidenci podání. Vstupní kartu vyplňuje a spolu s kopií podání odesílá odboru 
kontrolních činností ten odbor Magistrátu, který obdržel podání jako první. 

(6) Po vyřízení podání vyplní zaměstnanec odboru Magistrátu pověřený 
vedením dílčí evidence podání vyplní aktualizační kartu (Příloha č. 1), včetně údajů 
podle Přehledu číselných kódů užívaných pro evidenci a vyhodnocení hlavních 
poznatků z vyřizování petic a stížností. Vyplněnou aktualizační kartu spolu s kopií 
vyřízení podání zašle do pěti pracovních dnů od vyřízení podání odboru kontrolních 
činností k zaevidování v centrální evidenci podání.

(7) Odbory Magistrátu archivují podání, která vyřizovaly, včetně spisového 
materiálu, a to odděleně od ostatních spisů.

Část V.

Anonymní podání

Článek 7

(1) Anonymní podání se neprošetřují, ale jen se evidují a vyhodnocují. Pouze 

pokud by z obsahu anonymního podání vyplývaly skutečnosti nasvědčující spáchání 

trestného činu, postoupí se toto podání orgánům činným v trestním řízení a vyhotoví se 

záznam do spisu.

(2) Při vyřizování a evidenci anonymního podání, které bylo vyhodnoceno jako 

důvodné nebo částečně důvodné, se postupuje stejně jako u podání neanonymního, s 

výjimkou vyrozumění stěžovatele o vyřízení podání.

(3) Směřuje-li anonymní podání proti konkrétnímu zaměstnanci hlavního města 

Prahy, je o obsahu podání informován jeho nadřízený.



Část VI.

Stížnost na možné korupční jednání

Článek 8

(1) Stížností na možné korupční jednání se pro účely těchto Pravidel rozumí 
podání upozorňující na jednání orgánu hlavního města Prahy, člena orgánu hlavního 
města Prahy nebo zaměstnance hlavního města Prahy, u kterého lze mít důvodně za to, 
že by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu úplatkářství. Za stížnost na 
možné korupční jednání se vždy považuje podání upozorňující na případ, kdy při 
rozhodování orgánu hlavního města Prahy vznikly nedůvodné rozdíly oproti 
rozhodování ve skutkově shodných nebo podobných případech, a podání upozorňující 
na případ, kdy při obstarávání záležitosti hlavního města Prahy nebylo postupováno s 
péčí řádného hospodáře. 

(2) Je-li odboru Magistrátu doručena stížnost na možné korupční jednání (čl. 1 
odst. 7), předá ředitel odboru podání spolu se svým stanoviskem do tří pracovních dnů 
od doručení podání odboru kontrolních činností, který je bez zbytečného odkladu předá 
řediteli Magistrátu.

(3) Pokud stížnost neobsahuje konkrétní údaje o možném korupčním jednání, 
popř. alespoň takové údaje, které by mohly vést k zahájení konkrétního šetření, může 
ředitel Magistrátu rozhodnout o odložení stížnosti.

(4) V případě opakovaných nedůvodných stížností na možné korupční jednání, 
které neobsahují nové podstatné skutečnosti, se postupuje podle článku 5 odst. 6.

(5) Pokud šetření stížnosti na možné korupční jednání prokáže, že by mohla být 
naplněna skutková podstata trestného činu, postoupí ředitel Magistrátu podání, včetně 
spisového materiálu, orgánům činným v trestním řízení.

(6) Evidenci stížností na možné korupční jednání vede odbor kontrolních 
činností, a to odděleně od ostatních podání. Současně tento odbor zajišťuje archivaci 
všech stížností na možné korupční jednání, včetně spisového materiálu, po dobu 5 let.

(7) Odbor kontrolních činností zpracovává pravidelný přehled o stížnostech na 
možné korupční jednání, včetně způsobu jejich vyřízení pro kontrolní výbor 
Zastupitelstva.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

Článek 9

Kontrolu stavu evidence a úrovně vyřizování podání adresovaných orgánů m 
hlavního města Prahy provádí odbor kontrolních činností. Tím není dotčena povinnost 



vedoucích zaměstnanců provádět kontrolní činnost jako součást jejich řídící činnosti.

Článek 10

Zrušují se Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných 
orgánům hlavního města Prahy schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 
2076 ze dne 20.12.2005.

Článek 11

Účinnost

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 15. 3. 2013



Příloha č. 5 : Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 

2012 č. 331, Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy

(Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/Eticky_kodex_uredniku_a_zamestnancu_verejne_spravy.pdf)

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Eticky_kodex_uredniku_a_zamestnancu_verejne_spravy.pdf


Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Preambule

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít 

zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. 

Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou 

správu.

Účelem Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Kodex“) je 

vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy 

ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti 

vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České 

republice, jakož i k úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.

Článek 1

Zákonnost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním 

pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s 

mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2) Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy pouze v 

rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.

Článek 2

Rozhodování

(1) V mezích zákona úředník a zaměstnanec veřejné správy vždy volí nejvhodnější řešení 

s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby 

rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob 

úředník a zaměstnanec veřejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a 



v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož 

ochraně mu byla pravomoc svěřena.

(2) Při volbě nejvhodnějšího postupu úředník a zaměstnanec veřejné správy respektuje v 

mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny 

nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

Článek 3

Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec veřejné správy 

vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným 

studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v 

souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, 

náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či 

obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně 

odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se 

zaměstnanci jiných orgánu veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i 

jiných odborníku a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou 

zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 4

Nestrannost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, 

nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí 

úředník a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat 

ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec 

veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho 

rozhodování.



(2) Ve shodných nebo podobných případech jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy 

tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit 

objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vystupuje vůči účastníkům právních vztahů 

objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je 

srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez 

sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

Článek 5

Rychlost a efektivita

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez 

zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

(2) Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje úředník a zaměstnanec tak, aby stranám ani 

úřadu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6

Střet zájmu

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním předchází situacím, ve kterých 

by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního 

zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a 

příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo 

politické vztahy.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude 

odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu 

svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se nezúčastní žádné činnosti, která se 

neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

(4) Pokud si úředník a zaměstnanec veřejné správy není jistý, zda jde o úkony slučitelné s 

jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.



Článek 7

Korupce

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s 

rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, 

popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v 

oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo 

výhody poskytované úředníku a zaměstnanci veřejné správy zaměstnavatelem tímto 

nejsou dotčeny.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených 

úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se 

cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti a 

nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho 

nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se úředník a 

zaměstnanec veřejné správy dozvěděl hodnověrným způsobem, je úředník a zaměstnanec 

veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním 

řízení. Dále je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit 

nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úředník a zaměstnanec 

veřejné správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a zaměstnanec 

veřejné správy svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8

Nakládání se svěřenými prostředky

Úředník a zaměstnanec veřejné správy vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré 

úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních 



zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito 

svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

Článek 9

Mlčenlivost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které 

se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo 

ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které 

zakládají podezření na korupční jednání.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen zachovat mlčenlivost o 

skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích 

nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této 

povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 10

Informování veřejnosti

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a 

úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti orgánu veřejné 

správy, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za orgán 

veřejné správy úředník a zaměstnanec veřejné správy, který je k tomu určen.

Článek 11

Veřejná činnost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná při výkonu veřejné správy politicky 

nestranným způsobem. Úředník a zaměstnanec veřejné správy nevykonává veřejnou 

činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly 

veřejné správy.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se v soukromém živote vyhýbá takovým 

činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v ocích 



veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k ovlivňování úředníka a zaměstnance veřejné 

správy. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy.

Článek 12

Reprezentace

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní 

jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná s každým ohleduplně, způsobem 

přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho 

individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede úředník a zaměstnanec veřejné 

správy taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje 

důvěryhodnost a vážnost úřadu.

Článek 13

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a 

pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, 

resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivně 

podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, 

že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde 

ostatním příkladem.

(2) Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, 

nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.



(3) Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka a zaměstnance veřejné 

správy. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti 

úředníka a zaměstnance veřejné správy.


	Seznam příloh
	Příloha č. 1 : Vládní vyhláška č. 225/1954 Ú. l. ze dne 19. října 1954, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících u národních výborů a jejich výkonných orgánů
	Příloha č. 2 : Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l. ze dne 1. října 1958, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
	Příloha č. 3 : Postup pro příjímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami – Magistrát hlavního města Prahy
	Postup pro příjímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami
	Příloha č. 4 : Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne      5. března 2013 č. 313, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy
	Příloha č. 5 : Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy



