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Útvary určené k vyřizování podání občanů a vytvořené v rámci ministerstev a některých 
dalších ústředních orgánů státní správy 

 
Anotace  
 
Jak název napovídá, text se pokouší telegraficky zmapovat útvary určené k vyřizování podání 
občanů a vytvořené v rámci ministerstev a některých dalších ústředních orgánů státní správy. 
Zmíněny jsou i statistiky, které tyto orgány vytvářejí, Na závěr je nastíněn „manuál“ pro 
ideální podání stížnosti.  
 
Klíčová slova  
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Summary 
 
As the title suggests, the study attempts to telegraphically describe the units designed to 
handle with citizens' complaints (within ministries and some other central government 
bodies). The statistics produced by these authorities are also mentioned. Finally, a "manual" 
for the ideal complaints is outlined. 
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Útvary určené k vyřizování podání občanů a vytvořené v rámci ministerstev a některých 
dalších ústředních orgánů státní správy 
 
Ministerstvo vnitra České republiky 
  

 
 
Kontaktní spojení pro podávání stížností a informací o podezření na korupční jednání 
pracovníků Ministerstva vnitra, do určité míry včetně Policie České republiky (viz níže).1 

  
adresa pro písemný 
styk: 

oddělení podání osob kanceláře ministra 
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná 

telefon: 974 832 222 

www: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-dokumenty-stiznosti.aspx 

e-mail: stiznosti@mvcr.cz (velikost souborů přiložených k elektronické formě stížnosti nemůže 
přesáhnout hodnotu 1 MB) 

  
Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
 

 
 
Kontaktní spojení slouží pro podávání informací o podezření na korupční jednání v justici, 
včetně soudů a státních zastupitelství.2 
 
adresa pro 
písemný styk: 

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Česká republika 

telefon: 224 997 595 

www: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5820&d=15173 

e-mail: korupce@msp.justice.cz  

 

                                                 
1 Loga ministerstva vnitra ke stažení. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/loga-ministerstva-vnitra-ke-stazeni-254292.aspx 
Stížnosti. Ministerstvo vnitra České republiky.  
http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-dokumenty-stiznosti.aspx 
2 Ministerstvo spravedlnosti: Reference. Taylor Cox.  
http://www.tcox.cz/reference/ministerstvo-spravedlnosti/ 
Protikorupční linka ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5820&d=15173 

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-dokumenty-stiznosti.aspx
mailto:stiznosti@mvcr.cz
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5820&d=15173
mailto:korupce@msp.justice.cz
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Ministerstvo spravedlnosti – Vězeňská služba České republiky 
 

 
 

Kontaktní spojení slouží pro podávání informací o podezření na korupční jednání 
zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.3 

 
adresa pro 
písemný styk: 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
P. O. Box 3, 140 67 Praha 4 

telefon: 244 024 111 
244 024 652 
244 024 809 

www: https://www.vscr.cz/informacni-servis/nejcastejsi-dotazy/stiznosti/ 

e-mail: korupce@grvs.justice.cz; e-podatelna@grvs.justice.cz 

 
Ministerstvo financí České republiky 
 

 
 
Od 12. července 2004 existuje protikorupční telefonní linka Ministerstva financí, na kterou 
občané mohou oznamovat případy korupce v resortu jako takovém, respektive v rámci 
finančních ředitelství, finančních úřadů, v celní správě a Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.4 Další kontaktní spojení slouží pro vyřizování stížností, petic a podnětů 
souvisejících s postupem a výsledky činnosti pracovníků Ministerstva financí České republiky 
a dalších institucí v rámci jeho rozpočtové kapitoly. 
 
adresa pro písemný 
styk: 

Oddělení pro styk s veřejností - Kancelář petic a stížností 
Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15 118 10 Praha 1 – Malá Strana  
Odbor 56 - Interní audit, oddělení 562 – Inspekce 
Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15 118 10 Praha 1 - Malá Strana 

telefon: 257 043 800, 257 042 546 (mimo pracovní dobu je zapojen záznamník); 
257 042 816; 257 042 4345 

                                                 
3 Stížnosti. Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky. https://www.vscr.cz/informacni-
servis/nejcastejsi-dotazy/stiznosti/ 
4 Stížnosti, petice a podněty. Ministerstvo financí České republiky.  
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/stiznosti-petice-a-podnety 
5 Protikorupční telefonní linka Ministerstva financí České republiky. Ministerstvo financí České republiky. 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcni-linka-mf 
Značně specifickým zjištěním je, že v rámci Celní správy České republiky se netypicky operuje s odkazem na 
vyřizování stížností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
Podání stížnosti orgánům Celní správy České republiky nebo na postup celního orgánu Celní správy České 
republiky (dle zákona č. 106/1999 Sb.). Celní správa České republiky, 23. VI. 2014. 

mailto:korupce@grvs.justice.cz
mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz
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www http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/stiznosti-petice-a-podnety 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcni-linka-mf 

e-mail: korupce@mfcr.cz; podatelna@mfcr.cz; petice.stiznosti@mfcr.cz 

 
Ministerstvo obrany České republiky, Armáda České republiky 
 

 
 
Kontaktní spojení v rámci resortu slouží pro podání, stížnosti a oznamování podezření na 
korupční jednání vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany.6 V souladu s nařízením vlády 
č. 145/2015 Sb. na Ministerstvu obrany jako služebním úřadu byla zřízena schránka a adresa 
elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání 
protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo 
osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu služby, práce nebo 
veřejné funkce.7 
  
adresa pro písemný 
styk: 

Inspekce ministra obrany  
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

telefon: linka nezřízena, pouze všeobecný kontakt: 973 201 111 

www: https://www.korupce.army.cz/node/add/oznameni 

e-mail: ombudsman@army.cz; prosetrovatelMO@army.cz;  
protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz 

 
Ministerstvo dopravy České republiky 
 

 
 
Kontaktní spojení slouží pro podávání informací o podezření na korupční jednání 
zaměstnanců Ministerstva dopravy.8 

                                                                                                                                                         
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/informace-dle-zak-c-1061999sb/zivotni-situace/stranky /podani-stiznosti-
organum-celni-spravy-ceske-republiky-nebo-na-postup-celniho-organu-cs-cr-dle-1061999sb.aspx 
6 Kontakty. Ministerstvo obrany České republiky.  
http://www.mocr.army.cz/ministryne-a-ministerstvo/kontakty/kontakty-5203/ 
Oznámení. Ministerstvo obrany České republiky.  
https://www.korupce.army.cz/node/add/oznameni 
Poznámka: V rámci portálu je avizováno, že další informace a podkladové materiály Inspekce ministra obrany 
(včetně resortního protikorupčního programu a výsledků vybraných kontrolních zjištění) jsou zveřejněny 
v rámci Intranetu Ministerstva obrany České republiky, kam nemá autor práce přístup. 
7 Zřízení schránek a adres elektronické pošty k oznámení protiprávního jednání. Ministerstvo obrany České 
republiky. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/kontakty/zrizeni-schranek-a-adres-elektronicke-posty-
k-oznameni-protipravniho-jednani-112358/ 
8 Stížnosti. Ministerstvo dopravy České republiky. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/stiznosti-petice-a-podnety
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcni-linka-mf
mailto:korupce@mfcr.cz
mailto:podatelna@mfcr.cz
mailto:petice.stiznosti@mfcr.cz
https://www.korupce.army.cz/node/add/oznameni
mailto:ombudsman@army.cz
mailto:prosetrovatelMO@army.cz
mailto:protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz
http://www.mdcr.cz/cz/index27.htm
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5OqkkuzZAhWHuBQKHSR6DyQQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.mdcr.cz%2FMedia&psig=AOvVaw0Ln46RmCEYvt4Cbt54jYAC&ust=1521128191529321
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adresa pro písemný 
styk: 

odbor finanční kontroly a auditu  
oddělení kontroly a stížností 
Ministerstvo dopravy ČR, P. O. BOX 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12 / 1222 
110 15 Praha 1 

telefon: 972 231 048 (sekretariát) 
972 231 047 (odbor finanční kontroly a auditu) 
972 231 140 (oddělení kontroly a stížností) 
972 231 159 (oddělení finanční kontroly a interního auditu) 

www: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti 

e-mail: stiznosti@mdcr.cz (podávání stížností a oznamování podezření na korupční jednání) 

 
Zajímavým prvkem je „rozcestník“, který případné stěžovatele naviguje podle předmětu či 
povahy jejich stížnosti na další orgány:9 

 
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání 

zpoždění vlaku, chování zaměstnance Českých drah (např. 
průvodčí, pokladní, výpravčí …) a pracovněprávních záležitostí 
zaměstnanců Českých drah, a. s. 

České dráhy, a. s. 

připomínky ke konstrukci jízdních řádů osobních a spěšných 
vlaků 

České dráhy, a. s. místně příslušný krajský úřad 

podněty a stížnosti týkající se dodržování práv cestujících 
(kultura cestování, bezpečnost,….) 

Drážní úřad 

podněty a stížnosti týkající se provozování a údržby železniční 
dopravní cesty 

Správa železniční dopravní cesty 

rychlostní silnice Ministerstvo dopravy České republiky. 

silnice I. třídy místně příslušný krajský úřad 

silnice II. třídy místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností 

silnice III. třídy místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností 

místní komunikace místně příslušný úřad obce pověřené výkonem státní správy 

veřejně přístupné účelové komunikace místně příslušný úřad obce pověřené výkonem státní správy 

mýtné – reklamace úhrad provozovatel elektronického mýtného systému 
prostřednictvím kontaktních nebo distribučních míst, 
webového portálu nebo zákaznického centra 

mýtné – pokuty příslušný úřad celní správy 

městská hromadná doprava příslušný dopravní podnik (město jako zřizovatel) 

regionální autobusová doprava (v rámci kraje) dopravce (místně příslušný krajský úřad) 

vnitrostátní autobusová doprava (v rámci České republiky) dopravce (Ministerstvo dopravy České republiky.) 

mezinárodní autobusová doprava dopravce (Ministerstvo dopravy České republiky.) 

taxislužba místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (místně 
příslušný krajský úřad) 

sociální předpisy (např. dodržování bezpečnostních předpisů), 
přetěžování 

orgány inspekce práce 

stanice technické kontroly: stížnost na stanici technické 
kontroly 

místně příslušný krajský úřad 

stanice technické kontroly: stížnost na kontrolního technika Ministerstvo dopravy České republiky. 

stanice technické kontroly: stížnost na stanici měření emisí místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností 

SME – stížnost na mechanika Ministerstvo dopravy České republiky. 

autoškoly místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností 

zkušební komisaři řidičů Ministerstvo dopravy České republiky. 

 

                                                 
9 Stížnosti. Ministerstvo dopravy České republiky. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti 

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti
mailto:stiznosti@mdcr.cz
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
 

 
 

Mezi nejčastější důvody stížností adresovaných tomuto resortu patří nespokojenost s řídící 
prací ředitelů škol či akademických orgánů, nesouhlas s postupem vedení školy, neřešení 
stížností, neobjektivní vyřízení předchozích stížností, nespokojenost s výchovně vzdělávací 
prací školy, nehospodárné vynakládání přidělených finančních prostředků, špatná personální 
práce vedení školy, nesouhlas s finančním ohodnocením pracovníků školy, nesprávné 
hodnocení a klasifikace žáků, porušování vyhlášky o ukončování studia na střední škole, 
nesouhlas s klasifikací maturitní zkoušky, nepřijetí ke studiu, přezkum rozhodnutí ředitele 
školy o nepřijetí ke studiu mimo odvolací řízení, zneužívání pravomocí vedení školy, osobní 
obohacování pracovníků školy, neobjektivnost konkurzního řízení, popř. podjatost členů 
konkurzní komise, odvolání z funkce ředitele školy, šikanování, nedodržování zákoníku práce, 
optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení, špatná úroveň školního stravování, 
resp. bossing ze strany vedení školy.10 
 
Kontaktní spojení slouží pro vyřizování stížností, žádostí, oznámení, petic, podnětů občanů, 
včetně podávání informací o podezření na korupční jednání zaměstnanců Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Stížnost doručenou osobně přijme kterýkoliv organizační útvar ministerstva, a to nejlépe 
v písemné podobě. Podatelna nebo příjemce předá řádně zaevidovanou stížnost k dalšímu 
postupu úseku vyřizování stížností. 

 
adresa pro písemný 
styk: 

Úsek vyřizování stížností (I/1/4) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

telefon: 257 193 111 

www: http://www.msmt.cz/ministerstvo/jak-podat-stiznost 

e-mail: ombudsman@msmt.cz; korupce@msmt.cz 

 

                                                 
10 Jak podat stížnost. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/jak-podat-stiznost 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix3sbzivHZAhWI2qQKHWfqAyAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fzpravy%2Ftiskovezpravy%2FMSMT-sjednoti-sve-databaze-snizi-tak-administrativni-zatez-517192&psig=AOvVaw1Y8W7O_vVIH2P3EMfM7qwN&ust=1521297983344252
http://www.msmt.cz/ministerstvo/jak-podat-stiznost
mailto:ombudsman@msmt.cz
mailto:korupce@msmt.cz
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Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

  
 

Kontaktní spojení slouží pro podávání stížností a podnětů občanů, včetně informací 
o podezření na korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství. 
 
Podezření na korupční jednání lze oznamovat také osobně přímo na Ministerstvo 
zemědělství. 
 
adresa pro písemný 
styk: 

Odbor auditu a supervize – 11010 
Ministerstvo zemědělství České republiky  
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

telefon: 221 811 111; 221 812 275 

www: - 

e-mail: info@mze.cz, posta@mze.cz; korupce@mze.cz 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky11 

 

 
 

Kontaktní spojení slouží pro podávání stížností, oznámení, petic a dalších podání, včetně 
informací o podezření na korupční jednání zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
adresa pro písemný 
styk: 

samostatné odbor kontroly 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 
1 

telefon: 224 862 202; 224 861 111 (ústředna) 

www: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Kontakty-(1)/Sekce-rizeni-
uradu/Samostatne-oddeleni-kontroly 

e-mail: otokar.marek@mmr.cz 

 

                                                 
11 Samostatné oddělení kontroly. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. https://www.mmr.cz/cs/ 
Ministerstvo/Ministerstvo/Kontakty-(1)/Sekce-rizeni-uradu/Samostatne-oddeleni-kontroly 

mailto:info@mze.cz
mailto:posta@mze.cz
mailto:%3Cstrong%3Ekorupce@mze.cz%3C/strong%3E
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL2tHOj_HZAhVJORQKHVdPBoMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmaspodripsko.cz%2F2017%2F10%2F13%2Fna-obnovu-a-rozvoj-venkova-mmr-poskytne-pres-pul-miliardy-korun%2F&psig=AOvVaw2Egiav0II7bvpLp-XsBKiw&ust=1521299274879163
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL2tHOj_HZAhVJORQKHVdPBoMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmaspodripsko.cz%2F2017%2F10%2F13%2Fna-obnovu-a-rozvoj-venkova-mmr-poskytne-pres-pul-miliardy-korun%2F&psig=AOvVaw2Egiav0II7bvpLp-XsBKiw&ust=1521299274879163
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Kontakty-(1)/Sekce-rizeni-uradu/Samostatne-oddeleni-kontroly
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Kontakty-(1)/Sekce-rizeni-uradu/Samostatne-oddeleni-kontroly
mailto:Otokar.Marek@mmr.cz
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Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky12 

 
Kontaktní spojení slouží jak jako „protikorupční linka“, tak pro vyřizování stížností a petic, 
vztahujících se k věcné působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 
 
adresa pro písemný 
styk: 

odbor kontroly a interního auditu (01200) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

telefon: 222 316 037; 224 852 272; 224 851 111 

www: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/projednavani-
stiznosti/default.htm 

e-mail: posta@mpo.cz; korupce@mpo.cz; nkm@mpo.cz 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky13 
 

  
 
Kontaktní spojení slouží pro oznámení podezření na korupční jednání zaměstnanců 
Ministerstva práce a sociálních věcí a vedoucích zaměstnanců organizací, vůči nimž 
Ministerstvo práce a sociálních věcí plní funkci zřizovatele. Využito může být i pro dotazy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Samostatně je 
prezentována pozice Státního úřadu inspekce práce. 
 
adresa pro písemný 
styk: 

odbor interního auditu a kontroly 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

telefon: 221 923 199; 221 921 111 

www: http://www.suip.cz/ 

e-mail: korupce@mpsv.cz; posta@mpsv.cz 

 
 

                                                 
12 Projednávání stížností. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.  
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/projednavani-stiznosti/default.htm 
Postup Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky při vyřizování žádosti o informace. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 11. IV. 2007. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-
zakona-c-106-1999-sb/postup-mpo-pri-vyrizovani-zadosti-o-informace--29623/ 
13 686 stížností na zaměstnavatele. Inspekce práce rozdala pokuty za miliony. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky, 10. XII. 2015. http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=5825&lg=1 
Státní úřad inspekce práce. http://www.suip.cz/ 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/projednavani-stiznosti/default.htm
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/projednavani-stiznosti/default.htm
mailto:posta@mpo.cz
mailto:korupce@mpo.cz
mailto:nkm@mpo.cz
http://www.suip.cz/
mailto:korupce@mpsv.cz
mailto:posta@mpsv.cz
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Ministerstvo životního prostředí České republiky 
 

 
 
Kontaktní spojení slouží pro oznamování stížností a podezření na korupční jednání 
vztahujících se k věcné působnosti Ministerstva životního prostředí. Zajímavá je i navigace 
veřejnosti na „klikací“ formulář o podání oznámení, stížnosti či podezření na korupční 
jednání (ilustrace).14 
 
adresa pro písemný 
styk: 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

telefon: 267 122 307; 267 121 111 

www: http://www.mzp.cz/www/eok.nsf 

e-mail: protikorupci@env.cz; info@mzp.cz 

 

 

                                                 
14 Evidence oznámení korupčního jednání. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 
http://www.mzp.cz/www/eok.nsf 

http://www.mzp.cz/www/eok.nsf
mailto:protikorupci@env.cz
mailto:info@mzp.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky15 
 

 
 

Informační kanály slouží pro podání stížností ve smyslu správního řádu, podání oznámení, 
oznámení podezření z korupčního jednání a kontakt na odbor Generální inspekce a interního 
auditu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (stížnosti proti nevhodnému chování 
pracovníků resortu v ústředí a na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí nebo 
proti nesprávnému úřednímu postupu personálu resortu v ústředí a na zastupitelských 
úřadech).  
 
Stížnost se podává v českém jazyce nebo v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené  
v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném 
překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí stěžovateli, že takový překlad 
nevyžaduje. 
 
Stejně tak je možné využít cestu prostřednictvím kontaktování sekretariátu vedoucího, který 
je bezprostředně nadřízen útvaru nebo osobě, proti které stížnost směřuje. 
 
Oznamovateli je zaručena anonymita, pokud o to ve svém oznámení požádá (viz ustanovení 
§ 4 nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze 
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu). 
 
Avizováno je i možné využití schránky pro příjem oznámení v listinné podobě (schránka ve 
vestibulu Černínského paláce je vybírána každý pracovní den; schránka je zřetelně označena 
tak, aby byl zřejmý její účel). Není přitom vždy zřejmé, které kanály jsou určeny širší 
veřejnosti, a které pouze zaměstnancům ve služebním poměru (státní zaměstnanec).  
 
adresa pro 
písemný styk: 

odbor generální inspekce (OGI) 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 

telefon: 224 182 401, 224 182 468 

www: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/podani_stiznosti_podne
tu_a_oznameni_o.html 

e-mail: inspekce@mzv.cz; prosetrovatel_mzv@mzv.cz; stiznosti@mzv.cz 

 

                                                 
15 Podání stížností, podnětů a oznámení o podezření z korupčního jednání. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/ podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html
mailto:inspekce@mzv.cz
mailto:prosetrovatel_mzv@mzv.cz
mailto:stiznosti@mzv.cz
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Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
 

  
 
Kontaktní spojení slouží pro oznamování podezření na korupční jednání vztahujících se 
k věcné působnosti Ministerstva zdravotnictví (včetně organizací, jichž je ministerstvo 
zřizovatelem, příjemců finanční podpory a prostředků na zdravotnictví, prostředků 
Národního fondu a příjemců prostředků Evropské unie a jiných prostředků ze zahraničí do 
zdravotnictví, dle mezinárodních smluv). 
 
adresa pro písemný 
styk: 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 

telefon: 224 972 463 (vyřizování stížností týkajících se zdravotní péče); 
224 972 420 (vyřizování stížností týkajících se hospodaření, nakládání s finančními a 
hmotnými prostředky a korupce ve zdravotnictví) 

www: - 

e-mail: stiznosti@mzcr.cz (vyřizování stížností týkající se zdravotní péče); 
korupce@mzcr.cz (vyřizování stížností týkající se hospodaření, nakládání s finančními 
a hmotnými prostředky a korupce ve zdravotnictví) 

 
Ministerstvo kultury České republiky 
 

 
 
Pro stížnosti, respektive oznamování podezření na korupční jednání, vztahujících se k věcné 
působnosti Ministerstva kultury, zřejmě slouží pouze všeobecné komunikační kanály.16 
 
adresa pro písemný 
styk: 

Samostatné oddělení kontroly (SOK) 
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana 

telefon: 257 085 377, 257 085 376 - Samostatné oddělení kontroly 

www: - 

e-mail: posta@mkcr.cz všeobecná adresa 

  

                                                 
16 Stížnost Jaroslava Kolčavy, jménem zaměstnanců Ministerstva kultury, týkající se zveřejněných platů 
zaměstnanců. Rada Českého rozhlasu, 31. V. 2017. http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/stiznost-
jaroslava-kolcavy-jmenem-zamestnancu-ministerstva-kultury-tykajici-se-zverejnenych-platu-zamestnancu-
kveten-2017--1730797 

mailto:stiznosti@mzcr.cz
mailto:korupce@mzcr.cz
file:///E:/Diplomka/_stížnostní%20linky/Stranky/posta@mkcr.cz
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Úřad vlády České republiky 
  

 
 

Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky jedná osobně a telefonicky 
s veřejností, přičemž doporučuje další postup při řešení jimi prezentovaných problémů  
a vyřizuje přidělenou korespondenci (stížnosti, oznámení, podněty, petice), nebo ji postupuje 
k vyřízení dle kompetencí ústředním orgánům, správním úřadům atd. 
  
adresa pro písemný 
styk: 

odbor hodnocení dopadů regulace 
Úřad vlády České republiky, 
Nábřeží E. Beneše 4, 118 01, Praha 1 

telefon: 224 002 158 

www: http://www.korupce.cz/ 

e-mail: korupceweb@vlada.cz 

 
Veřejný ochránce práv, „ombudsman“17 
 

 
 

Kontaktní spojení slouží k podání z hlediska ochrany osob před jednáním úřadů a dalších 
institucí vykonávajících státní správu, pokud:  

 

 je takové jednání v rozporu s právem nebo  

 neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo  

 jsou-li tyto orgány nečinné.  
  
Institucí vykonávající státní správu se zde rozumí: 
  

 ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim 
podléhající,  

 Česká národní banka, pokud působí jako správní úřad,  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,  

 orgány uzemní samosprávy (tj. obce a kraje) při výkonu státní správy (nikoliv při výkonu 
samosprávy), 

                                                 
17 Kontakt. Kancelář ochránce lidských práv. http://www.ochrance.cz/kontakt.html 
Specifickou roli při vyřizování stížností mohou sehrávat nevládní organizace, aktivní ve vztahu k boji proti 
korupci nebo zprůhledňování veřejného sektoru: Například Transparency International Česká republika, Oživení 
nebo Otevřená společnost. 

http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=5026
http://www.korupce.cz/
mailto:korupceweb@vlada.cz
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6bT0mNjZAhXQPFAKHScCCzYQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.firmy.cz%2Fdetail%2F188466-kancelar-verejneho-ochrance-prav-ombudsman-brno-mesto.html&psig=AOvVaw1vsLes40DuRRD_jTKAaQPp&ust=1520442774895794
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 obce při výkonu státní správy, nikoli tam, kde obce rozhodují ve vlastní působnosti,  

 Policie České republiky s výjimkou činností na úseku vyšetřování,  

 Armáda České republiky,  

 Vězeňská služba České republiky,  

 zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova 
a ochranné léčení,  

 veřejné zdravotní pojišťovny,  

 orgány soudu při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů v řízení, nečinnosti soudů 
a nevhodného chování soudců).18 

 
adresa pro písemný 
styk: 

Kancelář Veřejného ochránce práv 
Údolní 39, 602 00 Brno 

telefon: 542 542 111; 542 542 888 

www: http://www.ochrance.cz 

e-mail: kancelar@ochrance.cz 

 
Existující statistická podchycení problematiky podávání stížností v České republice 
 
Tato pasáž obsahuje informace o tom, kolik podání (stížností atd.) různé orgány veřejné 
správy vyřizují, případně, zda je možné takové údaje různě strukturovat. 
 
Již na tomto místě je možné konstatovat, že v přístupu jednotlivých orgánů existují 
propastné rozdíly.  

 
Jako vzorový je možné hodnotit (přinejmenším do roku 2016 včetně) postup Ministerstva 
financí. Tento resort na svých stránkách zveřejňuje poměrně podrobnou statistiku související 
s touto agendou.19 

 
Tabulka: Přehled přijatých podání podle druhu (roky 2015 a 2016). 
 
Druh podání 2015 2016 Rozdíl 

Stížnosti dle ustanovení § 175 správního řádu  18 223 +205 

Nesouhlasná podání 77 65 -12 

Podněty 561 793 +232 

Žádosti 177 21 -156 

Petice 2 4 +2 

Celkem počet evidovaných podání 835 1 106 +271 

Počet odložených podání, pro obsahovou nevyužitelnost 240 412 +172 

Celkový počet přijatých podání 1 075 1 518 +443 

                                                 
18 Nejvíc stížností z Prahy a jižní Moravy, nejméně z Vysočiny. Veřejný ochránce práv, 12. IV. 2016. 
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/nejvic-stiznosti-z-prahy-a-jizni-moravy-nejmene-z-
vysociny/ 
19 Roční souhrnná informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech Ministerstva financí za 
rok 2016. Ministerstvo financí České republiky. 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/stiznosti-petice-a-podnety/vysledky-
cinnosti/2016/1rocni-souhrnna-informace-o-prijatych-a-28104 

http://www.ochrance.cz/
mailto:kancelar@ochrance.cz
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Tabulka: Přehled přijatých podání podle způsobu vyhodnocení (roky 2015 a 2016). 
 

       Počty stížností 

Důvodné 1 2 … … … 3 

Částečně důvodné 0 0 … … … 0 

Nedůvodné 170 38 … … … 208 

Postoupeno 3 17 5 333 1 359 

Odpovězeno podateli s vysvětlením 7 … 16 376 3 402 

Odloženo 0 6 0 32 0 38 

V šetření 42 2 0 52 0 96 

Celkem rok 2016 223 65 21 793 4 1 106 

Celkem rok 2015 18 77 177 561 2 835 

Rozdíl  +205 -12 -156 +232 +2 +271 

 
Tabulka: Přehled přijatých podání podle věcného obsahu (rok 2016). 

 
  2016 2015 rozdíl 

1. Cenová problematika 15 29 -14 

2. Činnost bank a spořitelen 29 21 8 

3. Činnost pojišťoven a penzijních fondů 14 17 -3 

4. Činnost stavebních spořitelen 5 10 -5 

5. 
Hospodaření územních samosprávných celků (dotace 
obce, finanční kontrola) 

100 85 15 

6. Korupční jednání 6 3 3 

7. Loterie a sázkové hry 145 19 126 

8. Náhrada škody 5 2 3 

9. Přešetření způsobu vyřízení podání 96 8 88 

10. Pojištění provozu motorového vozidla 4 2 2 

11. Generální ředitelství cel a celní úřady 18 19 -1 

12. Finanční správa 191 100 91 

13. Pracovně právní vztahy 19 14 5 

14. Problematika kapitálových trhů 14 19 -5 

15. Hospodaření s prostředky Evropské unie 23 27 -4 

16. Nedodržení procesní lhůty 6 1 5 

17. Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 19 36 -17 

18. Restituce 5 7 -2 

19. Ekonomická a politická situace 21 34 -13 

20. 
Upozornění na nezákonné podnikání a případné daňové 
úniky 

189 221 -32 

21. Metodické vedení a stanovisko ministerstva 33 30 3 

22. Vynakládání finančních prostředků veřejných rozpočtů 53 81 -28 

23. Žádost o pomoc v tíživé životní situaci 46 50 -4 

24. Ostatní 50 0 50 

 Celkem 1 106 835 +271 
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Graf: Přijatá podání podle druhu (databáze Petice a stížnosti). 
 

 
 

Graf: Celkový počet přijatých podání v letech 2012 až 2016. 
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Graf: Přehled podání dle způsobu vyhodnocení. 
 

 
 
Graf: Počet podání v letech 2016 a 2015 podle věcného obsahu. 
 

 
 
Poněkud jiný postup uplatňuje Ministerstvo obrany České republiky. To veřejně prezentuje 
jen určitou výseč agendy, a to informaci o plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů  
v České republice na léta 2014 až 2020 (usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 
2014 č. 931) a Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen 
a mužů (usnesení vlády České republiky ze dne 12. září 2016 č. 813). 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
por. Mgr. Jan Tomáš, Útvary určené k vyřizování podání občanů a vytvořené v rámci ministerstev a některých dalších 

ústředních orgánů státní správy (2018_A_04) 

 

 
17 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tento resort konstatuje, že problematika sexuálního obtěžování je sledována dlouhodobě 
formou anonymních anket. Konkrétně v roce 2016 nebyly podány sekci dozoru a kontroly 
Ministerstva obrany České republiky žádné podněty či případy související s porušováním 
principu rovnosti žen a mužů, a to ani se sexuálním obtěžováním. V rámci kontrolní činnosti 
nebyly v této oblasti zjištěny nedostatky.  
 
Kontrolní činnost zabezpečuje především sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany České 
republiky (SDK MO), v jejíž organizační struktuře je zřízena pozice hlavního inspektora 
ochrany lidských práv v rámci rezortu. Ochrana lidských práv je jednou z hlavních oblastí, 
kterou se SDK MO zabývá. V hodnoceném období neobdržel odbor inspekce ministra SDK 
MO žádnou stížnost, která by se týkala problematiky rovného zacházení s ženami a muži.  

 
Ministerstvo dopravy České republiky na svém portálu nabízí Souhrnnou zprávu Odboru 
auditu, kontroly a dozoru o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za příslušný 
rok (roky 2011 až 2015 včetně).20 Konkrétně pro rok 2015 je zde krok za krokem (viz 
ilustrace) popsáno všech celkem 443 podání (ve 3 případech se zde objevuje podezření na 
korupční jednání). 

 

 
 

                                                 
20 Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015). Ministerstvo 
dopravy České republiky. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti 
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Návrhy a doporučení 
 

Tato pasáž práce je pojata jako svého druhu „manuál“ sumarizující nejlepší a nejhorší praxi 
ve vztahu k veřejnosti podávající stížnost či podání. 
 
Jaké jsou náležitosti správného podání? 
 
Podle platných právních předpisů jsou podání (petice, stížnosti, oznámení, podněty a žádosti) 
povinny přijímat všechny součásti ústředních orgánů státní správy. Útvar, který podání přijal 
a není k jeho vyřízení věcně příslušný, jej postoupí útvaru, do jehož působnosti náleží 
a současně o postoupení vyrozumí občana, který petici, stížnost, oznámení, podnět nebo 
žádost podal. Se stížnostmi na jednotlivé úředníky (zaměstnance) je vhodné se obracet 
především na jejich bezprostředně nadřízené. 
 
Každý občan České republiky je oprávněn předložit podání ve všech případech, kde se cítí být 
poškozen. Není pravdou, že podání ve vztahu k určité obci může podat pouze její občan ve 
smyslu zákona o obcích. 
 
Ačkoli je tedy možné adresovat jakékoli podání jakémukoli orgánu veřejné správy, 
kterémukoli subjektu státní správy či samosprávy, je evidentní, že je nejvhodnější podání 
adresovat subjektu, jehož se přímo (personálně, věcně, místně) týká. Není vhodné například 
podání týkající se jednání hygienické stanice ve Znojmě adresovat finančnímu úřadu 
v Rakovníku. 
 
Není naprosto vždy nezbytné se obracet na ústřední orgány (tedy ministerstva, další ústřední 
orgány státní správy), pokud se stížnost týká lokálně podmíněného jevu. 
 
Pokud je podání doručeno jinému než příslušnému útvaru, prodlužuje se tím doba jeho 
vyřízení. 
 
Podání je možné podat písemně i ústně (včetně použití telefonu, faxu, e-mailu). Při ústním 
podání sepíše příslušný úředník s občanem záznam, který mu předloží k podpisu. Pokud o to 
občan požádá, obdrží kopii záznamu. 
 
Podání, zejména písemná, by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna 
známá fakta. Směřují-li například proti konkrétnímu úředníkovi, měla by obsahovat zejména 
jeho jméno (u policisty např. služební číslo). Pokud v podání figuruje vozidlo, nemůže být 
opomenuta jeho registrační značka, atd. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo 
k události, která je obsahem podání, uvedení odkazu na případné svědky a jakékoli další 
skutečnosti, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly. 
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Podání by mělo obsahovat: 
 

 Jméno, příjmení, bydliště a podpis stěžovatele;  

 firmu nebo název, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická 
osoba; 

 stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele 
bylo porušeno a jakým způsobem; 

 co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování případu. 
 
Pokud má být zaslána odpověď, uvádí se adresa pro poštovní styk. Pokud se adresa pro 
poštovní styk neuvede, využije oslovená instituce podání zpravidla pouze pro vnitřní 
potřebu. 
 
Co se rozumím pojmem „vyřízení stížnosti“? 
 
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření 
potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o přijatých opatřeních vyrozuměn. 
 
O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedených lhůtách. 
 
Jak postupovat, není-li občan s vyřízením stížnosti spokojeni? 
 
Pokud není občan s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit s opakovanou stížností na 
nadřízené pracoviště nebo útvar. Stížnost bude znovu prošetřena ve lhůtách shora 
uvedených. 
 
Při vyřizování dalších případných stížností v téže věci za předpokladu, že nejsou uvedeny 
nové skutečnosti, mohou být stížnosti bez dalšího vyřizování uloženy, přičemž o této 
skutečnosti nebývá stěžovatel již vyrozuměn 
 
Jaká jsou nejpalčivější úskalí vyřizování podání občanů? 
 
V oblasti vyřizování podání občanů je možné se setkat s řadou situací, které komplikují život 
jak občanům, tak odpovědným úředníkům, například:  
 
Ve vztahu k veřejnosti: 
 

 Veřejnost (občan) si nárokuje informace pro vnitřní potřebu (které jsou využitelné či 
zneužitelné); 

 občan žádá informace, jejichž shromáždění je velmi pracné a po řadě stránek nákladné; 

 občan se na veřejný sektor obrací s žádostmi, které by bylo vhodnější zadat soukromému 
sektoru; 

 občan svou stížnost vztahuje k problému objektivně neřešitelnému či vůbec 
neexistujícímu; 
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 občan podává stížnost na jevy, které jsou sice nepříjemné, ale svým způsobem dočasně 
nevyhnutelné (hluk spojený s rekonstrukčními pracemi po povodních); 

 občan vyžaduje po úřadu rozhodnutí, které může učinit jenom soud (svěření dětí do péče 
po rozvodu, vystěhování nájemníků, sousedů); 

 občan poukazuje opakovaně na týž problém, o kterém již bylo několikrát rozhodnuto, byl 
vyřešen, nebo vůbec neexistuje;  

 občan oslovuje opakovaně věcně a teritoriálně nepříslušející subjekty, aniž by usiloval o 
přesnější nasměrování svých podání.  

 
Z hlediska úředníka: 
 

 úřad zbytečně (z pohodlnosti) informace utajuje; 

 úřad po občanovi žádá nepřiměřené poplatky za poskytnutí informací či jiných služeb; 

 úřad odmítá teritoriálně nepříslušející stěžovatele – například v případě, že si na situaci 
v obci stěžuje osoba, která nemá v jejím katastru trvalé bydliště (přičemž žádný zákon 
okruh stěžovatelů nijak neomezuje). 

 


