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Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanovuje jednotný postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jimiž se
fyzické osoby obracejí na Slezskou univerzitu v Opavě (dále jen „univerzita") nebo její součásti
ve věci ochrany svých subjektivních práv nebo právem chráněných zájmů. Stížností jsou rovněž
podání dotčených osob v režimu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád").

ČI. 2
Vymezení pojmů
(1)
Za stížnost se považuje podání, které se bezprostředně týká individuálních zájmů
stěžovatele, upozorňuje na nedostatky v činnosti univerzity nebo jejích součástí a domáhá se
nápravy těchto nedostatků.
(2)
Oznámení je podání, které se netýká individuálních zájmů toho, kdo oznámení podává,
ale je podáno ve prospěch jiného subjektu.
(3)
Podnětem je podání, které obsahuje návrh na zlepšení určité činnosti, postupů nebo
určitého stavu věci.
(4)
Stěžovatelem je fyzická osoba nebo více těchto osob, jichž se činnost univerzity nebo
její součásti v jednotlivém případě dotýká.
(5)

Příjemce stížnosti jsou:
a) Ústřední podatelna nebo podatelna součásti (dále jen „příslušná podatelna"), pokud je
podání učiněno písemně poštou na adresu sídla univerzity nebo její součásti, doručeno
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osobně nebo učiněno ústně na příslušné podatelně, případně je doručeno v elektronické
podobě (datovou schránkou nebo na adresu elektronické podatelnye-podatelna@slu.cz).
b) Zaměstnanci univerzity, pokud se jedná se o ústní podání přijaté na konkrétním
pracovišti, podání předané mimo příslušnou podatelnu v písemné podobě nebo zaslané na
osobní elektronickou adresu.
(6)
Oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového
řízení (dále jen „oddělení interního auditu") je pracoviště univerzity, jehož odpovědní
zaměstnanci koordinují a garantují správné a včasné vyřizování v souladu s platnou legislativou
a touto směrnicí.
(7)
Věcně příslušný útvar je pracoviště univerzity nebo její součásti, které je oddělením
interního auditu požádáno o součinnost při vyřízení stížnosti a je povinno učinit všechna
dostupná opatření tak, aby byla zajištěna důkladná příprava podkladů včas a správně.
(8)
Orgány univerzity nebo její součásti jsou definovány v § 7 a 25 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách").

ČI. 3
Přijímání stížností
(1)
Stížnosti, oznámení nebo podněty (dále jen „stížnosti") jsou přijímány v písemné, ústní
nebo elektronické podobě.
a) Stížnosti podané písemně se přijímají poštou na adrese sídla univerzity nebo jejích
součástí. Osobně doručené stížnosti pak v úředních hodinách na příslušné podatelně.
Pokud je zaměstnanci předána písemná stížnost mimo podatelnu, je povinen bezodkladně
předat příslušné podatelně. Požádá-li stěžovatel o potvrzení podání, vystaví jej příjemce
dle vzoru uvedeného v příloze č. 1této směrnice.
b) O ústně podaných stížnostech se sepisuje zápis dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této
směrnice. Jestliže některá se zúčastněných osob odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí
sjeho obsahem, poznamená se tato skutečnost s uvedením důvodů do zápisu. Zápis o
ústně podané stížnosti mimo podatelnu postupuje příjemce neprodleně příslušné
podatelně.
c) Pokud je stížnost doručena na osobní elektronickou adresu, příjemce neprodleně po
tomto zjištění zašle na adresu e-podatelna@slu.cz.
(2)
Příslušná podatelna předá řádně zaevidovanou a označenou stížnost k dalšímu postupu
oddělení interního auditu, které administruje jejich evidenci v elektronickém systému spisové
služby (dále jen „SSL"). Ve zvlášť závažných případech informuje oddělení interního auditu
neprodleně rektora univerzity, který může na základě vlastního posouzení sám stanovit způsob
vyřízení a zjednání nápravy.
(3)
Dojde-li ke zjištění, že univerzita nebo její součást nejsou věcně nebo místně příslušné
k vyřízení stížnosti, postupuje oddělení interního auditu při jejím vyřízení přiměřeně dle § 12
správního řádu (postoupení pro nepříslušnost). Jedná-li se o stížnost, jejíž šetření je jen z části
v pravomoci univerzity nebo její součástí, potvrdí její příjem do 5 dnů stěžovateli a sdělí mu,
které body stížnosti prošetří a komu postupuje k prošetření a vyřízení zbývající část stížnosti.

ČI. 4
Náležitosti stížností
(1)
Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje.
Měla by obsahovat především ty náležitosti, které jsou třeba pro její vyřízení. Nezbytnými
náležitostmi přitom jsou:
a) jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby jako stěžovatele;
b) označení orgánu univerzity nebo její součásti, případně osoby, jimž je určena;
c) označení věci, které se týká;
d) datum a podpis.
(2)
Pokud nemá všechny náležitosti kvalifikovaného podání, je možno použít § 37 odst. 3
správního řádu, tj. postup k odstranění nedostatků. U stížnosti, která postrádá náležitosti,
jejichž absence brání jejímu úspěšnému vyřízení, vyzve oddělení interního auditu stěžovatele
k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně je stěžovatel poučen, neučiní-li tak, že jeho
stížnost bude bez dalšího odložena.
(3)
U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým
podpisem.
(4)
Stížnost se podává v českém nebo slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím
jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do
jazyka českého, pokud mu není prostřednictvím oddělení interního auditu sděleno, že takový
překlad není vyžadován (§ 16 správního řádu).
(5)
Pokud stěžovatel zašle stížnost bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro
doručování a z dostupných podkladů nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat,
považuje se stížnost za anonymní. Podle obsahu se anonymní stížnost posuzuje jako podnět ke
zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků v činnosti apod.

ČI. 5
Evidence stížností
(1)
Evidence stížností v SSL probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními Spisového řádu
univerzity k příjmu, označování a evidenci dokumentů.
(2)
Stížnosti v SSL jsou evidovány jako neveřejné dokumenty, právo nahlížet na dokument
je omezeno pro spisový uzel oddělení interního auditu. Rozšíření práva nahlížet na konkrétní
dokument nebo spis může oddělení interního auditu nastavit na funkční místo uživatele věcně
příslušného útvaru, který je pověřen přípravou dílčích podkladů nutných pro konečné vyřízení
nebo je jinak zainteresován do projednávání konkrétní stížnosti.
(3) Při procesu vyřizování stížnosti se všechny dokumenty, které se týkají jedné věci, spojují ve
spis. Spis se tvoří pomocí sběrného archu.
(4) Nakládání s osobními údaji stěžovatele i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

ČI. 6
Vyřizování stížností
(1)
Stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je
stěžovatelem označena.
(2)

Při prošetřování a vyřizování stížností je oddělení interního auditu povinno:
a) zajistit řádné prošetření všech skutečností ve stížnosti uvedených;
b) považuje-li to za vhodné, provést místní šetření nebo si vyžádat dokumenty, které
s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanoviska dalších subjektů, kterých se věc týká;
c) považuje-li to za vhodné, vyslechnout osoby, proti nimž stížnost směřuje, nebo další,
které by mohly přispět k objasnění věci;
d) výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda byla stížnost shledána důvodnou, částečně
důvodnou nebo nedůvodnou;
e) u důvodných a částečně důvodných stížností poskytnout výsledky šetření věcně
příslušným útvarům a nejbližšímu nadřízenému příslušného útvaru k přijetí opatření
k odstranění zjištěných závad;
f)

stěžovatele vyrozumět o výsledcích šetření;

g) kontrolovat, zda opatření uložená ke zjednání nápravy jsou řádně plněna, a vyvozovat
popř. navrhnout rektorovi vyvození důsledků proti osobám, které jsou odpovědné za jejich
neplnění.
(3)
O ústních jednáních při prošetřování stížnosti sepíše zaměstnanec prošetřující stížnost
zápis, který musí obsahovat jména všech osob, jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné
vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložky, že účastníci byli s obsahem zápisu
seznámeni.
(4)
Stěžovatel je oprávněn nahlížet do spisu s výjimkou těch částí spisu, které obsahují
utajované skutečnosti nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná
povinnost mlčenlivosti. Pro zvolení správného postupu je vždy nezbytné vycházet z posouzení
konkrétní situace.
(5)
Při vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti musí být zřejmé, zda podaná stížnost byla
shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou. V písemném přípisu verifikovaném
rektorem musí být vypořádány všechny body stížnosti a námitky stěžovatele a zároveň sděleno,
jaká šetření byla provedena a jakými úvahami se dotyčné osoby při posuzování řídily.
V odůvodnění musí být uvedeno, o jaké skutečnosti a právní předpisy se vyrozumění opírá.
(6)
Stížnosti se vyřizují bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné
náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne,
kdy byly doručeny. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Je-li podaná stížnost
z důvodu nepříslušnosti postoupena, počíná lhůta běžet dnem, kdy byla stížnost doručena
věcně příslušné součásti univerzity. Stanovenou lhůtu lze překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím
průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, o prodloužení lhůty musí být
stěžovatel písemně vyrozuměn. Stížnost je vyřízena dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení
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stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě, bez nutnosti zajistit doručování do
vlastních rukou adresáta.

ČI. 7
Opatření k nápravě
(1)
Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, přijímá příslušný vedoucí
zaměstnanec na základě dohody s oddělením interního auditu bezodkladně nezbytná opatření
k nápravě.
(2)
Ve sporných případech a v případech, kdy přijetí opatření přesahuje rámec řídícího
oprávnění vedoucího zaměstnance, rozhodne vyšší nadřízený, popř. rektor případně děkan
v kompetencích dle § 24 odst. 1zákona o vysokých školách.
(3)
O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní oddělení interního auditu
záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele - obsahem tohoto vyrozumění může
být například sdělení o přijetí interního aktu řízení, odstranění nesprávné praxe, o opatřeních
v personální rovině apod.

ČI. 8
Společná a závěrečná ustanovení
(1)
Oddělení interního auditu je povinno vypracovat ke dni 31. ledna aktuálního roku
zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech za předchozí rok, s rozborem jejich
obsahu, příčin, zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě.
(2)
Dohled nad správností postupu při vyřizování stížností ve smyslu této směrnice provádí
rektor univerzity.
(3)

Touto směrnicí zrušuji Směrnici rektora č. 6/2006.

(4)

Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání.

V Opavě dne

2 3.11. 2015

Příloha č. 1 - Potvrzení o podání
Příloha č. 2-Záznam o ústně podané stížnosti, oznámení, podnětu
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Příloha č. 1- Potvrzení o podání
POTVRZENÍ O PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Tímto potvrzením se stvrzuje, že byla podána stížnost stěžovatele (vyplní stěžovatel):

Jméno, příjmení, rok narození:

Trvale bytem:

Potvrzuji, že jsem stížnost osobně převzal/a:
Jméno, příjmení, pracovní pozice:

Datum, razítko a podpis příjemce:
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Příloha č. 2 - Záznam o ústně podané stížnosti, oznámení, podnětu

ZÁZNAM O ÚSTNÍM PODÁNÍ1 ZE DNE
•

STÍŽNOST

•

OZNÁMENÍ

•

PODNĚT

MÍSTO PRO PODACÍ RAZÍTKO

Údaje o stěžovateli
Jméno

Příjmení

Bydliště
Další kontaktní
informace (nepovinné)

telefon

e-mail

Účastníci jednání za Slezskou univerzitu (jméno, příjmení, pracovní pozice, podpis)

Podání ve věci

Oddělení, kterého se podání týká

Předány písemné podklady ANO | | NE [ |
Dále je možné uvést podrobnější popis předaných písemných podkladů.

1
2

hodící se označte
stručně popište, čeho se podání týká
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Záznam o ústním jednání (možno uvést na samostatném listu)

Podání vyřízeno při jednání ANO |

1 NE 1

|

Prohlášení stěžovatele: Potvrzuji svým podpisem soulad výše uvedených údajů se skutečností.

Datum a podpis:
Zápis odmítám podepsat Q nesouhlasím s jeho obsahem Q z těchto důvodů:
Jméno, příjmení, stručný popis důvodu odmítnutí
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Název účetní jednotky:
Označení:
Číslo:
Název normy:
Schvaluje:
Derogace:
Platnost:
Datum vydání:
Vydává:
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