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ANOTACE 
 

V této bakalářské práci je popsána problematika na úseku přijímání a vyřizování stíţností 

ve statutárním městě Most. První část práce se zabývá současnou platnou legislativou na 

úseku stíţností a návrhy na její změnu. 

Stěţejní částí práce je analýza okruhů stíţností, se kterými se občané nejčastěji obracejí na 

statutární město Most. Práce taktéţ pojednává o potíţích při řešení některých druhů 

stíţností a obsahuje určité návrhy, které by mohly vést k zefektivnění řešení vybraných 

problémových situací, čímţ by bylo docíleno větší spokojenosti občanů, kteří se obracejí 

na statutární město Most se ţádostí o pomoc. 

Část práce je věnována i peticím a jejich stručnou analýzou. Popisuje i příklady některých 

specifických situací, kterými se musejí orgány města zabývat a přijímat rozhodnutí. 

 

Klíčová slova: stíţnost, petice, statutární město, občan 

 

SUMMARY 
 

The thesis describes problems that arise during receiving and handling complaints in the 

statutory town Most. The first part deals with the current legislation relating to complaints 

and suggestions for its amendment. 

Citizens complaints that people often bring to statutory town Most are analysed in the main 

section of this thesis. The difficulties in process of resolving of some kinds of complaints 

are mentioned too. 

Proposals for improve of treatment specific problems and specific situations are suggested. 

These proposals could lead to more effective handling selected situations, thereby achieve 

greater citizens satisfaction, who appeal to the statutory town Most for help. 

The last part is devoted to the petitions and concise analysis. It also describes some specific 

examples of situations where the city authorities must participate and make decisions. 

 

Keywords: complaint, petition, statutory town, citizen 
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1 ÚVOD 

Petiční právo a stíţnosti vycházejí z Listiny základních práv a svobod a jsou zahrnuty 

pod tzv. politickými právy. Petice a stíţnosti jsou v dnešní společnosti chápány jako 

nástroje fyzických a v některých případech i právnických osob k ochraně občanských práv. 

Kaţdý má právo sám, nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se ţádostmi, 

návrhy a stíţnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří 

do působnosti těchto orgánů. „Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. 

Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu“ [2]. 

Téma bakalářské práce, zaměřené na stíţnosti a petice, jsem si vybral, neboť se touto 

problematikou na Magistrátu města Mostu zabývám jiţ dvanáct let. Od počátku, kdy jsem 

se začal touto problematikou zabývat, došlo do současné doby k několika zásadním 

zákonným změnám, nicméně legislativa regulující stíţnosti a petice příliš široká není. 

Právní úprava stíţností a jejich vyřizování je v České republice značně nejasná. 

Regulují ji dva předpisy, a to zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád. V obcích a městech se setkáváme se dvěma typy stíţností. 

Stíţnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu 

řeší § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ostatní stíţnosti jsou řešeny dle interních 

pravidel, která dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydávají rady obce. Postupy nebo 

náleţitosti, jak by měla být pravidla zpracována, jiţ zákon o obcích blíţe nespecifikuje, 

proto i přístup v jednotlivých samosprávách ke stíţnostní problematice je v určitých 

případech značně odlišný. 

Petice se v zásadě podávají ve věcech veřejného nebo společenského zájmu. 

Stíţnosti řeší věci individuálních zájmů. Stanovit hranici mezi těmito podáními je ale 

v některých případech velice obtíţné. Petice zároveň musí obsahovat určité formální 

náleţitosti, které určuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, případně pravidla, 

k jejichţ vydání zmocňuje rady obce zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení). 

Pokud petice nenese potřebné formální náleţitosti, je zpravidla řešena jako stíţnost. 

Náleţitosti stíţností nejsou legislativně blíţe určeny. 

Okruh problémů, se kterými se občané obracejí na statutární město Most a chtějí řešit 

je značně rozmanitý. Určitou část tvoří nahodilá témata, která se pravidelně neopakují 
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a k jejichţ řešení někdy město, resp. magistrát, není příslušný. Dalo by se ale konstatovat, 

ţe větší část tvoří ustálená témata kaţdoročně se opakující, jako například obtěţující 

provoz restauračního zařízení, veřejný pořádek, doprava, parkování, sociální dávky, 

ţivnostenské podnikání, odpady, stavební řízení atd. V mnoha případech si občané stěţují 

i na jednání a chování samotných úředníků. K řešení určitých druhů stíţností není příslušné 

pouze statutární město Most, ale dotýká se i působnosti jiných orgánů.  

Bohuţel v mnoha případech se nedaří stíţnosti řešit tak, jak si občané představují, 

a to je vede k podávání opakovaných stíţností. Dokladem je například problematika 

restauračních zařízení, veřejného pořádku, vandalismu. Překáţkou kladného vyhovění 

poţadavkům občanů můţe být legislativa, ale i liknavé jednání úředníků, politická 

rozhodnutí, atd. Některé občany, ve snaze dosáhnout svého cíle, mnohdy vede k podání 

stíţnosti jiný důvod, neţ ten, který ve stíţnosti skutečně uvedou. Existuje i skupina tzv. 

chronických stěţovatelů, kterým ani tak nejde o rozumné řešení jejich problému, ale často 

trvají na svých nezákonných a nerealizovatelných poţadavcích. 
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2 STÍŢNOSTI 

2.1 Legislativa na úseku stíţností 

Řešení stíţností obcemi regulují dva základní předpisy o stejné právní síle. Jsou to 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

2.1.1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v § 102 odst. 2, písm. n) 

zmocňuje rady obcí ke stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stíţností. 

Na základě tohoto ustanovení rady obcí vydávají svá pravidla, která slouţí k řešení 

stíţností a petic. Ţádný předpis ale toto ustanovení neprovádí, tudíţ jak by měla být 

pravidla zpracována, co by měla obsahovat, jaké by měly být lhůty, není blíţe 

specifikováno. Proto kdyţ srovnáme tato pravidla u různých samospráv, a to ať se jedná 

o porovnání u menších obcí, měst, popř. statutárních měst, nacházíme vţdy veliké rozdíly 

v postupech řešení dané problematiky. Dobrým příkladem je přístup k anonymním 

stíţnostem. Většina obcí se anonymy zabývá, ale vyskytnou se i takové, kde jsou anonymy 

automaticky odkládány, i kdyţ by mohly být cenným zdrojem informací. Další podstatné 

rozdíly jsou třeba ve lhůtách nebo v účasti orgánů obce na jejich řešení (starosta, rada 

obce, zastupitelstvo obce). 

Ve statutárním městě Mostu schválila Pravidla pro příjímání stíţností a petic Rada 

města Mostu svým usnesením č. 63/2/2009 dne 5. 2. 2009. Pravidla jsou rozdělena 

do sedmi článků: 

 

- Účel pravidel a rozsah jejich působnosti 

- Vymezení pojmů 

- Evidence stíţností a petic 

- Lhůty 

- Stíţnosti 

- Stíţnosti podle správního rádu 

- Petice 
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Tato pravidla podrobně vymezují postupy, kompetence a způsoby vyřizování stíţností 

a petic na Magistrátu města Mostu a Městské policii v Mostě. Rovněţ jasně definují lhůty, 

náleţitosti evidence, způsoby vyřizování anonymů, telefonických stíţností, atd. 

Uvedená pravidla ale zejména upravují postupy při přijímání a vyřizování stíţností, 

souvisejících hlavně se samosprávou města (např. veřejný pořádek, čistota města, 

pronájem a prodej městského majetku, veřejné osvětlení, stav chodníků a komunikací 

apod.). 

 

2.1.2 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Druhým typem stíţností jsou stíţnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.  

„Kaţdá osoba, která byla dotčena nevhodným chováním úředních osob nebo 

postupem správního orgánu, má zákonné právo – dle § 175 odst. 1 správního řádu – 

obracet se na správní orgány se stíţnostmi proti zmíněnému závadnému chování či postupu 

správního orgánu. Tuto moţnost má však pouze v případě, ţe jí správní řád neposkytuje 

jiný prostředek ochrany. Jiným ochranným nástrojem dle správního řádu můţe být 

především opravný prostředek (ať jiţ řádný – odvolání, rozklad), nebo mimořádný (proti 

pravomocnému rozhodnutí) – takovým opravným prostředkem je dle správního řádu 

ţádost o provedení obnovy řízení, tzv. dozorčími prostředky jsou obnova řízení nařízená 

správním orgánem a přezkumné řízení, v němţ se přezkoumává zákonnost rozhodnutí. 

Novým institutem oproti „starému“ správnímu řádu je tzv. nové rozhodnutí. 

Pod zákonodárcem pouţitým pojmem „nevhodné chování“, který je bezpochyby 

značně široký a relativně těţko pregnantně uchopitelný, si můţeme představit širokou 

paletu nemístného jednání se strany úředních osob porušující zásady slušného chování 

a vystupování, či jednání, které zesměšňuje či jinak napadá lidskou důstojnost dotčené 

osoby. Za nevhodné jednání moţno pokládat i takové jednání pracovníka správního úřadu, 

který řádně či vůbec nevyslechne osobu. Konkrétním příkladem nevhodného chování je 

např. tykání občanu vietnamské národnosti či poučování nepřiměřeně afektovaným hlasem 

o tom, co má dotčená fyzická osoba vědět. Pojem „nevhodné chování“ otevírá osobám 

vstupujícím do kontaktu s naší veřejnou správou relativně široký prostor ke stíţnostem, coţ 
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na jednu stranu lze přivítat, jelikoţ veřejná správa je skutečně sluţbou veřejnosti 

a nevhodné chování by tam nemělo mít místo, avšak současně do jisté míry napomáhá 

k rozšíření dimenze pro neadekvátní stíţnosti“ [4]. 

„Stíţnost lze podat i na jakýkoliv nesprávný úřední postup, pokud zákon k jeho 

napadnutí nestanoví jiný opravný prostředek či procesní úkon. Takovým nesprávným 

úředním postupem je zejména neodůvodněné odmítání provést předběţné opatření či jiný 

úkon, který musí správní úřad provést z úřední povinnosti a kde by dané odmítnutí bylo 

způsobilé způsobit závaţné následky“ [1]. 

Z toho vyplývá, ţe zde se jedná čistě o státní správu, neboť se tento druh stíţností 

uplatňuje u těch orgánů, které vedou řízení. Na Magistrátu města Mostu jsou 

zaznamenávány i případy, ţe občané si takové stíţnosti podávají a trvají na nich i přes 

skutečnost, ţe jim zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, skutečně nabízí i jiný prostředek 

ochrany. Tito občané se snaţí svou nespokojenost vyjádřit všemi moţnými způsoby. 

Pokud správní orgán na Magistrátu města Mostu usoudí, ţe v dané  věci skutečně existuje 

jiný prostředek ochrany, sdělí stěţovateli, ţe v jeho záleţitosti se bude postupovat 

v souladu se správním řádem. 

 

2.1.3 Shrnutí právní legislativy na úseku stíţností 

Je patrné, ţe samotné vyřizování stíţností skutečně není zákonem podrobně řešeno. 

Proto se stává, ţe jednotlivé obce a města mají svá pravidla nastavena odlišně. Jsou 

i případy, a to zejména u menších obcí, kde pravidla pro přijímání a vyřizování stíţností 

nebyla přijata vůbec a jejich vyřizování probíhá dle obecných právních postupů. 

Pro srovnání lze uvést, ţe Slovenská republika vyřešila legislativní úpravu stíţností 

přijetím zákona č. 152/1998 Z.z., o sťaţnostiach, podle kterého vyřizovaly stíţnosti státní 

orgány a jimi zřízené organizace, obce a jimi zřízené organizace, právnické osoby 

a fyzické osoby, kterým zákon svěřil rozhodování o právech a povinnostech fyzických 

nebo právnických osob. Tento zákon zrušil pro Slovenskou republiku vyhlášku 

č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stíţností, oznámení a podnětu pracujících. V České 

republice přestala vyhláška č. 150/1958 Ú. l. platit aţ dnem 1. 1. 2006, kdy nabyl účinnosti 
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zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Od 1. 2. 2010 ve Slovenské republice nabyl účinnosti 

nový zákon o sťaţnostiach č. 9/2010 Z. z., který zrušil zákon č. 152/1998 Z. z. 

V České republice se v roce 2008 pokusilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje řešit 

problém chybějícího předpisu na úseku stíţností tím, ţe předloţilo poslanecké sněmovně 

dne 21. 10. 2008 návrh zákona o stíţnostech. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako 

tisk 643/0 a dále vládě k vyjádření stanoviska. Vláda na své schůzi dne 24. 11. 2008 

projednala a posoudila návrh zákona o stíţnostech a o změně některých zákonů (sněmovní 

tisk č. 643) a doporučila vyslovit s ním nesouhlas.  

Vláda se ztotoţnila s názorem, ţe na základě zhodnocení platného právního stavu, 

zkušeností s aplikací právní úpravy po zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. a na 

základě dílčích analýz zpracovaných ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní 

správy, kdy byl vysloven jednoznačný závěr, ţe za stávajícího právního stavu dosud 

nenastala relevantní událost, při níţ by nebylo moţné určitá podání, ţádosti či stíţnosti 

vyřešit [7]. 

Vláda návrh zákona kritizovala i z jiných důvodů, např. ţe přínos této normy je 

velice diskutabilní, ţe nevymezuje vhodným způsobem věcnou působnost, ţe není vhodně 

upraven vztah ke správnímu řádu, atd. 

Toto je sice názor vlády, ale ze zkušeností vlastních a zkušeností některých dalších 

samospráv, nelze jednoznačně přijmout závěr, ţe zákon by nebyl přínosem. Zajisté by 

mohl být přínosem hlavně menším obcím, které ţádná pravila pro přijímání a vyřizování 

stíţností a petic nepřijaly a stíţnostní problematikou se zabývají zřídka. 

Samotná skutečnost, ţe stíţnosti vlastně regulují dva právní předpisy o stejné 

právní síle, a to zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, vytváří interpretační problémy v konkrétních případech. Někdy proto 

úředníkům nastávají problémy rozhodnout, podle kterého právního předpisu vlastně 

postupovat, coţ bývá důsledkem odlišného právního výkladu zákona. JUDr. Petr Kolman 

v článku pro časopis Veřejná správa č. 41/2005, tj. ještě před účinností nového správního 

řádu uvedl: „Zajímavou a spornou otázkou je v oblasti stíţností vztah mezi 

z. č. 500/2004 Sb., správní řád, a ustanovením § 102 odst. písm. n) z.č. 128/2000 Sb., 

o obcích. V citovaném ustanovení vyhrazuje zákon o obcích radě obce mj. pravomoc 

stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování stíţností. Dnešní legislativa nedává jasnou 



Adam Haris: Vybrané okruhy stíţností ve statutárním městě Most 

 

2010  7 

 

odpověď, který z výše zmíněných zákonů je v postavení zákona speciálního (tudíţ 

majícího prioritu) vůči tomu druhému. Mám za to, ţe praxe si v tomto směru vyţádá 

novelu (patrně zákona o obcích). Nyní nelze neţ radám obcí doporučit, aby svá „stíţnostní 

pravidla“ harmonizovaly s novým správním řádem, nicméně nelze to na nich – dle mého 

soudu – kategoricky vynucovat. Pokud zákonodárce chtěl omezit akční radius obecních rad 

v oblasti stíţností, tak to měl expressis verbis učinit, to se však nestalo“ [3]. 

K ţádné právní úpravě v legislativě na úseku stíţností však dosud nedošlo. Pokus 

Zastupitelstva Jihočeského kraje, který vládě předloţil návrh zákona o stíţnostech, nebyl, 

jak výše uvedeno, úspěšný. 

Například aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, u obecních policií. Zde naráţíme na problém, jestli je obecní policie správním 

orgánem (vybírá pokuty, které jsou přezkoumatelné podle správního řádu, pokud přestupce 

s uloţenou pokutou nesouhlasí) a lze tedy uvedené ustanovení správního řádu uplatnit. 

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR uvádí, ţe „v případě obecní policie, resp. stráţníka 

se dotčené osoby mohou obracet se svými stíţnostmi proti nevhodnému chování stráţníka 

(první část odstavce 1 ustanovení § 175) při zkráceném správním řízení (blokové řízení) na 

osobu, která řídí obecní policii podle zákona o obecní policii. Druhá část odstavce 1 se na 

činnost stráţníka nevztahuje, protoţe v případě postupu stráţníka při blokovém řízení, tj. 

zejména při porušení zásady zákonnosti podle nového správního řádu můţe účastník podat 

podnět k přezkumnému řízení podle § 94 a násl. nového správního rádu. V ostatních 

případech budou stíţnosti na chování stráţníku v pracovní i mimopracovní době podávány 

buď u osoby, která řídí obecní policii podle zákona o obecní policii nebo u zřizovatele 

obecní policie - zastupitelstva obce, které tento orgán zřizuje v samostatné působnosti. 

Tyto subjekty stíţnost posoudí a v případě potvrzení skutečností v ní uvedených mohou 

vyuţít široké škály opatření k nápravě neutěšeného stavu. Pravidla chování stráţníka - 

zaměstnance obce - jsou totiţ komplexně upravena v zákoně o obecní policii a v Zákoníku 

práce. Další povinnosti mohou být zaměstnavatelem rozvinuty v interních aktech řízení, 

etickém kodexu stráţníka apod. [6].“ 
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2.2 Stíţnosti řešené statutárním městem Most 

Ve statutárním městě Most řeší stíţnosti Magistrát města Mostu a Městská policie 

v Mostě. Dle vnitřních pravidel, schválených Radou města Mostu, se řešením stíţností 

zabývají všechny organizační jednotky, pokud předmět stíţnosti spadá do jejich 

kompetence. Centrální evidenci a zabezpečování vyřizování stíţností zajišťuje úsek 

interního auditu a kontroly. Tento úsek nechává stíţnosti prošetřit organizačním 

jednotkami Magistrátu města Mostu nebo Městskou policií v Mostě a po obdrţení 

podkladů a případně účasti na šetření zpracovává odpověď. Někteří občané své stíţnosti 

adresují např. přímo primátorovi města nebo tajemníkovi magistrátu. Zde úsek interního 

auditu a kontroly neodpovídá svým jménem, ale připravuje odpověď, kterou podepisuje 

primátor města, případně náměstek primátora, tajemník nebo zástupce tajemníka 

magistrátu. Stíţnosti dle správního řádu zaeviduje a postupuje organizačním jednotkám 

k přímému vyřízení, neboť v těchto případech se jedná o státní správu, nad kterou má 

dohled krajský úřad či příslušné ministerstvo a úsek interního auditu a kontroly nemá v této 

oblasti kompetence odborně zasahovat.  

Magistrát města Mostu se člení na organizační jednotky: 

 Kancelář primátora a tajemníka  

 Odbor dopravní úřad  

 Odbor finanční  

 Odbor informačního systému  

 Odbor investic a údrţby  

 Odbor městského majetku  

 Odbor rozvoje a územního plánu  

 Odbor stavební úřad  

 Odbor strategií a dotací  

 Odbor sociálně-právní ochrany dětí  

 Odbor sociálních věcí  

 Odbor správních činností  

 Odbor školství, kultury a sportu  

 Odbor vnitřní správy  

 Odbor ţivnostenský úřad  

 Odbor ţivotního prostředí a mimořádných událostí  
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 Úsek interního auditu a kontroly  

 Úsek komunálního hospodářství 

 

V nejobecnější rovině můţeme stíţnosti ve statutárním městě Most rozdělit na dvě 

základní skupiny:  

- stíţnosti, kde stěţovatelé upozorňují na konkrétní nedostatky, jejichţ odstranění 

vyţaduje zásah magistrátu nebo městské policie, 

- stíţnosti, kterými se stěţovatelé domáhají svých práv anebo právem chráněných 

zájmů, protoţe došlo k jejich porušení anebo ohroţení činností anebo nečinností 

magistrátu nebo městské policie, tedy stíţnosti na pracovníky a organizační 

jednotky (všechny stíţnosti dle správního řádu patří do této skupiny). 

 

2.2.1 Vývoj celkového počtu přijatých stíţností za posledních deset let 

Ve statutárním městě Most je kaţdým rokem přijato kolem 160 stíţností, které jsou 

vedeny v centrální evidenci na úseku interního auditu a kontroly. Z grafického znázornění 

(obr. č. 1) je patrný kolísavý trend. Nelze tedy konstatovat, ţe počty přijatých stíţností mají 

celkově vzestupnou či sestupnou tendenci. Od 1. 7. 2002 začala fungovat společnost 

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., která převzala do svého vlastnictví naprostou většinu 

městských bytů a stíţnosti, týkající se těchto bytů, začala řešit samostatně. Stíţnosti 

spojené s bytovou problematikou, které byly do této doby řešeny odborem bytových sluţeb 

Magistrátu města Mostu, zaujímaly v celkovém počtu zaevidovaných stíţností podstatný 

podíl. K výraznému poklesu evidovaných stíţností však nedošlo. K 31. 12. 2002 svou 

činnost ukončily okresní úřady, ze kterých byla spousta agend, včetně úředníků, převedena 

na města. Skutečnost, ţe na Magistrát města Mostu byla převedena nemalá část činností 

z bývalého Okresního úřadu v Mostě, počty stíţností také nijak podstatně neovlivnila. 

Z uvedeného vyplývá, ţe nelze určit faktor, který by ovlivňoval náladu lidí 

a motivoval je, aby psali či nepsali stíţnosti. Dokonce ani období komunálních voleb 

a obměna politického vedení statutárního města Mostu nezaznamenává výraznějších změn. 
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Obr. č. 1 – Celkové počty přijatých stížností v letech 2000 až 2009 (vlastní zpracování) 

 

V následujícím grafu (obr. č. 2) je znázorněn vývoj procenta důvodnosti stíţností. 

Zde však můţeme určit i přes kolísavý trend, ţe procento důvodnosti stíţností se mírně 

sniţuje a nejniţší bylo zaznamenáno v roce 2009. 
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Obr. č. 2 – Procento důvodnosti stížností v letech 2000 až 2009 (vlastní zpracování) 
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Příčinou sniţování procenta důvodnosti můţe spočívat v tom, ţe občané se na 

statutární město Most častěji obracejí se stíţnostmi, jejichţ řešením se můţe Magistrát 

města Mostu či Městská policie v Mostě zabývat jen z části a hlavní předmět stíţnosti je 

v kompetenci jiného úřadu či orgánu. V takových případech jsou stíţnosti z pohledu města 

v naprosté většině nedůvodné. Pro příklad lze uvést stíţnosti na jednání podnikatelů. 

 

2.2.2 Druhy stíţností na Magistrátu města Mostu 

Jak jiţ bylo řečeno, na Magistrátu města Mostu mají povinnost řešit stíţnost i 

všechny organizační jednotky. Některé organizační jednotky se řešením stíţností zabývají 

soustavně, některé nahodile při řešení několika případů ročně a jsou i organizační jednotky, 

v rámci jejichţ kompetence si občané stíţnosti podávají opravdu jen výjimečně, např. 

jednou za tři roky. Nyní se zaměřím na organizační jednotky s větším počtem řešených 

stíţností a výčet nejčastějších zaměření stíţností: 

 

Odbor dopravní úřad 

- Parkování (zejména nedostatek parkovacích míst), dopravní značení, neúnosná 

dopravní situace ve městě, záleţitosti související s městskou hromadnou dopravou, 

jednání zkušebních komisařů při závěrečných zkouškách ţadatelů o řidičské 

oprávnění. 

 

Úsek komunálního hospodářství 

- Stav chodníků a komunikací, stav zeleně, odpadové hospodářství (zejména 

nepořádek u kontejnerů), nepořádek na veřejném prostranství, zimní údrţba 

komunikací. 

 

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 

- Znečišťování a poškozování ţivotního prostředí, likvidace odpadů podnikatelskými 

subjekty, týrání zvířat a chov domácího zvířectva, likvidace zeleně, kácení stromů.  
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Odbor sociálních věcí 

- Jednání pracovnic odboru v souvislosti s nevyhověním ţádostí o poskytování dávek 

pomoci v hmotné nouzi, neoprávněné pobírání dávek některými občany, sociální 

situace občanů, kteří se sami o sebe nemohou řádně postarat, podmínky 

v sociálních zařízeních, provozovaných městem Most. 

 

Odbor stavební úřad 

- Porušování stavebního zákona obecně, obtěţující provoz restauračních zařízení 

a jiných provozoven (např. autodílny, sběrny surovin), nezabezpečené stavební 

objekty, stavby, které byly realizovány bez řádného stavebního povolení. 

 

Odbor živnostenský úřad 

- Porušování ţivnostenského zákona obecně, jednání podnikatelů, neoprávněné 

podnikání, provoz obchodů.  

 

Odbor městského majetku 

- Nakládání s majetkem města a jeho udrţování, pronájmy či prodej městských 

pozemků nebo objektů. 

 

Odbor správních činností 

- Způsob řešení přestupků, vyřizování záleţitostí občanů na matrice, rušení trvalého 

pobytu, údaje v evidenci obyvatel. 

 

Ostatní organizační jednotky řeší stíţnosti v menším počtu nebo téměř vůbec.  Není ale 

pravidlem, ţe tyto ostatní organizační jednotky vykazují malý podíl na vyřizování stíţností 

soustavně. Například odbor školství, kultury a sportu řešil v roce 2007 celkem dvanáct 

stíţností. V následujícím to ale byly uţ jen dvě a v roce 2009 dokonce jen jedna stíţnost.  
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Zde jsou příklady témat stíţností, které se vyskytují nahodile, v menších počtech: 

územní plány, provoz školských zařízení, ověřování listin, poplatky ze psů, způsob 

realizace investičních akcí ve městě, špatná péče o dítě. 

 

2.2.3 Podíl jednotlivých org. jednotek na řešení stíţností v letech 2007 - 
2009 

Z grafického znázornění (obr. č. 3 – 5) je patrné ţe podíl jednotlivých 

organizačních jednotek na Magistrátu města Most a Městské policii v Mostě při řešení 

stíţností je v posledních třech letech přibliţně stejný. Jisté odchylky zaznamenány 

samozřejmě jsou. Jsou i případy, kdy došlo ke změně struktury některých jednotek 

a přeorganizování jejich činnosti. Příkladem je odbor dopravy a komunálního hospodářství, 

který byl od 1. 10. 2008 rozdělen na odbor dopravní úřad a úsek komunálního 

hospodářství. 

 

 

Obr. č. 3 – podíl jednotlivých organizačních jednotek  na řešení stížností v roce 2007 (vlastní zpracování) 
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Obr. č. 4 – podíl jednotlivých organizačních jednotek na řešení stížností v roce 2008 (vlastní zpracování) 

 

 

Obr. č. 5 – podíl jednotlivých organizačních jednotek na řešení stížností v roce 2009 (vlastní zpracování) 
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2.2.4 Druhy stíţností na Městské policii v Mostě 

Ve srovnání s jednotlivými organizačními jednotkami Magistrátu města Mostu 

a Městskou policií v Mostě lze konstatovat, ţe největší počet stíţností k řešení 

v jednotlivých letech zpravidla obdrţí Městská policie v Mostě. Občané si u Městské 

policie v Mostě nejvíce stěţují na narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, 

problémy spojené s provozem restauračních zařízení, volné pobíhání psů, špatné 

parkování, občanské souţití, atd. Do druhého okruhu patří stíţnosti na samotnou činnost 

městské policie a jejich stráţníků. V těchto případech si občané stěţují na odtahy vozidel, 

uloţené pokuty, nečinnost, nevhodné jednání, nevyslání hlídky. 

 

2.2.5 Anonymní stíţnosti 

Česká právní úprava stíţností nikterak neřeší, na rozdíl od slovenského zákona 

č. 152/1998 Z.z., o sťaţnostiach, problematiku tzv. anonymních stíţností. Takové se ale 

přirozeně v praxi vyskytují. V ustanovení § 8 tohoto zákona se uvádí, ţe anonymní stíţnost 

se vyřizuje, kdyţ obsahuje konkrétní údaje, které nasvědčují tomu, ţe byl porušen právní 

předpis. Tedy byla dána jasná povinnost se anonymními stíţnostmi zabývat, pokud 

srozumitelně vystihovaly porušování právních předpisů. Nemohlo se stát, ţe by se některé 

samosprávy oprostily od řešení anonymních stíţností tím, ţe by si neřešení anonymů 

upravily ve svých pravidlech. Dle současně platného zákona č. 9/2010 Z. z., 

o sťaţnostiach, se ale jiţ anonymy nevyřizují. 

Anonymní stíţnosti nelze podávat z pohledu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád. Tyto stíţnosti mohou podávat „dotčené osoby“, nikoliv kaţdý. Proto při obdrţení 

anonymní stíţnosti příslušný správní orgán neví a ani vědět nemůţe, zda se jedná o stíţnost 

od oprávněné osoby. Z toho důvodu se zmíněný § 175 na anonymní stíţnosti zajisté 

nevztahuje. 
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Obr. č. 6 – Počty anonymních stížností v letech 2005 – 2009 (vlastní zpracování) 

 

Z grafu (obr. č. 6) je patrné, ţe podíl anonymních stíţností, doručovaných 

statutárnímu městu Most, je v průměru kolem deseti procent. Nejčastějším tématem těchto 

stíţností je neoprávněné pobírání sociálních dávek jinými občany, ve kterých se anonymní 

stěţovatelé cítí být poškozeni zneuţíváním sociálního systému druhými. V některých 

případech se zneuţívání sociálních dávek prokáţe, např. tím, ţe tito občané ve svých 

ţádostech uvádějí nepravdivé údaje o svých poměrech či nelegálně pracují.  

Další opakující se skupinou anonymních stíţností je problematika restauračních 

zařízení. Zde se převáţně nejedná o hluk a rušení nočního klidu, ale zejména 

o upozorňování na nelegální zaměstnávání personálu, jednání obsluhy, špatnou hygienu, 

šizení zákazníků. Těmito záleţitostmi se zejména zabývá odbor ţivnostenský úřad, který 

tyto případy dále zasílá k řešení příslušným orgánům (Krajská hygienická stanice, Česká 

obchodní inspekce, Úřad práce atd.). 

Třetí početnou skupinu tvoří upozorňování na špatnou péči o děti a s tím spojené 

rušení klidu v domě, např. nechávání dětí bez dozoru, křičení na děti, hraní dětí na hudební 

nástroje. Anonymní stíţnosti na rušení klidu v domě se netýkají jen dětí, ale i mládeţe, 

dospělých a v některých případech i seniorů. 
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Mezi nahodilá témata anonymních stíţností patří např. jednání úředníků nebo 

stráţníků městské policie, provádění stavebních prací, jednání ředitelů základních škol, 

modernizace veřejného osvětlení, přidělování parkovacích míst. 

Proč občané v některých situacích svou stíţnost odmítají podepsat je určitě 

pochopitelné (strach ze msty, pokud by se objekt stíţnosti nějakým způsobem dopátral 

jejího autora), ale ve značné míře lze z obsahu jednotlivých podání dovodit, ţe tato skupina 

stěţovatelů si tímto způsobem s druhými tzv. „vyřizuje své účty“. Důvody, uvedené 

v těchto stíţnostech, nejsou vţdy hlavními důvody, proč stíţnosti byly podány. To ale 

samozřejmě neplatí jen u anonymních stíţností. 

 

2.2.6 Ţádost o zachování anonymity 

V některých případech občané své identifikační údaje uvedou, ale výslovně 

poţadují, ţe si přejí zůstat v anonymitě a aby jejich jméno nebylo nikterak spojováno 

s řešením dané stíţnosti. Na základě tohoto poţadavku jsou organizačním jednotkám 

Magistrátu města Mostu a Městské policii v Mostě předávány stíţnosti k řešení 

bez uvedení identifikačních údajů stěţovatelů, coţ ale někdy můţe do jisté míry ztíţit 

šetření. Stíţnosti, ve kterých občané tuto moţnost poţadují, se zejména týkají 

nespokojenosti s jednáním některých podnikatelů. 

Institut zachování anonymity jiţ vycházel z § 7 odst. 5 vládní vyhlášky č. 150/1958 

Ú. l., o vyřizování stíţností, oznámení a podnětu pracujících, a byl zanesen i do Pravidel 

pro přijímání vyřizování stíţností a petic, schválených Radou města Mostu. Tento institut 

rovněţ nelze uplatnit u stíţností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

2.3 Problémové okruhy 

Některé stíţnosti je moţné vyřídit takřka ihned, u některých to trvá déle. Při řešení 

určitých případů však nastávají značné komplikace, na základě kterých je velice obtíţné 

dosáhnout efektivního výsledku a tím i spokojenosti stěţovatele. Překáţkou u těchto 

problémových okruhů jsou většinou nástroje úředníků, které jsou legislativa a omezené 

finanční prostředky. 
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2.3.1 Restaurační zařízení 

Fenoménem dnešní doby je široká nabídka restauračních zařízení. Restaurace, bary, 

vinárny, herny a jiná podobná zařízení vznikají jako houby po dešti. Je samozřejmě dobře, 

ţe v demokratickém státě mohou podnikatelé svobodně nabízet své sluţby občanům. Ale 

je třeba si uvědomit, ţe svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhých. 

Spousta restauračních zařízení vzniká v objektech, které k provozování této činnosti nejsou 

zcela vhodné a co víc, mnohdy se nacházejí v těsné blízkosti obydlí. Občanům nejvíce vadí 

hluk, způsobený provozem těchto zařízení. Zejména jde o hlasité projevy podnapilých 

zákazníků a hlučnou hudební produkci v nočních hodinách, která znemoţňuje lidem klidný 

spánek. S provozem restauračních zařízení často souvisí i rušení nočního klidu nebo 

nepořádek a výtrţnosti, které hosté opouštějící tyto podniky způsobují. Někdy občanům 

vadí i zápach a špína v okolí.  

Všechny tyto stíţnosti jsou řešeny ve spolupráci s Městskou policií v Mostě, které 

udrţování veřejného pořádku a nočního klidu spadá do kompetence. Městská policie 

v Mostě však nedisponuje kapacitami, aby mohla zajistit trvalý dohled nad veřejným 

pořádkem u konkrétního restauračního zařízení. K řešení produkce nadměrného hluku je 

příslušná Krajská hygienická stanice.  

Ze strany Magistrátu města Mostu jsou stíţnosti řešeny ve spolupráci s odborem 

stavební úřad, zda stavby jsou řádně uţívány v souladu s kolaudačním rozhodnutím, 

a ve spolupráci s odborem ţivnostenský úřad, zda není předmětný podnik provozován 

v rozporu s ţivnostenskými předpisy. K takovým pochybením ze strany provozovatelů 

dochází jen zřídka a je nutné konstatovat, ţe největší příčinou vzniku těchto stíţností 

je nevhodné chování podnapilých hostů. 

„Stavební úřad a krajská hygienická stanice mohou zasáhnout pouze tehdy, jestliţe 

provozovatel svým jednáním porušuje některá konkrétní ustanovení stavebních či 

hygienických předpisů, případně rozhodnutí vydaných na jejich základě. Orgány státní 

správy tedy mohou působit pouze v mezích svých zákonem stanovených pravomocí. Tyto 

jejich pravomoci jsou přitom určeny především k ochraně veřejných zájmů (stavební 

pořádek, ochrana veřejného zdraví) a nikoliv k rozsuzování vzájemných sporů mezi 

občany“ [5]. 
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Určitým řešením se můţe zdát vyuţití ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, ţe obec můţe 

ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení 

místních záleţitostí veřejného pořádku; zejména můţe stanovit, které činnosti, jeţ by 

mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 

vyhláškou určených, nebo stanovit, ţe na některých veřejných prostranstvích v obci jsou 

takové činnosti zakázány. „Regulace provozu hostinské činnosti stanovením časového 

omezení provozní doby se tak střetává se základním ústavním právem zaručeným článkem 

26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, ţe kaţdý má právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zároveň odst. 2 citovaného článku říká, ţe pouze 

zákon můţe stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 

Za situace, kdy chybí výslovné zákonné zmocnění pro omezení provozování hostinské 

činnosti, která sama o sobě veřejný pořádek nenarušuje, nelze k tomuto zmocnění dospět 

pouhým výkladem obecného zmocňovacího ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích, 

kdyţ takový výklad koliduje se základním ústavním právem. Tento postup je v přímém 

rozporu s článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, ţe povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 

základních práv a svobod. Obce tak nejsou oprávněny regulovat provozní dobu 

hostinských zařízení na svém území formou obecně závazných vyhlášek. Provoz 

hostinského zařízení není sama o sobě činnost narušující veřejný pořádek, kterou by bylo 

moţno regulovat právním předpisem obce a vymoci si tímto aktem veřejný pořádek“ [8]. 

 

2.3.2 Sociální dávky 

Sociální dávky jsou široké téma, hlavně na Mostecku, které se potýká s jednou 

z největších nezaměstnaností v České republice. Na Magistrátu města Mostu se výplatou 

sociálních dávek zabývá odbor sociálních věcí. Nezaměstnaným klientům jsou vypláceny 

dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení a mimořádná 

okamţitá pomoc). Velký počet klientů si stěţuje na pracovníky odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Mostu z důvodu, ţe jejich ţádosti nebyly vyřízeny k plné spokojenosti. 

Pracovníci tohoto odboru bohuţel musí velice často čelit sprostým nadávkám a výhrůţkám 
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ze strany klienta, i kdyţ jim tito pracovníci opakovaně vysvětlují podmínky pro nárok 

dávek ze systému hmotné nouze. Tito klienti se dostaví na úsek interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Mostu, kde se jim opět opakovaně musí vysvětlit, ţe nejdřív musí řádně 

podat proti rozhodnutí odvolání a postupovat dle správního řádu. Klienti dále cítí újmu 

a vyjadřují nesouhlas s prováděním sociálních šetření v místě bydliště, které se provádí za 

účelem zajištění sociálních a majetkových poměrů, jak vyţaduje zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi. 

Uvedené případy často končí aţ u tajemníka magistrátu, případně u primátora 

města, který ovšem není oprávněn vstupovat a zasahovat do správních řízení, jak se klienti 

mylně domnívají. V těchto případech bohuţel nezbývá nic jiného, neţ klientům neustále 

vysvětlovat zákonné podmínky a postupy, za kterých je moţné a v jaké výši dávky pobírat. 

 

2.3.3 Veřejný pořádek 

Občané mimo jiných oblastí upozorňují na narušování veřejného pořádku. Nejde 

jen o narušování veřejného pořádku spojeného s restauračními zařízeními, ale i o další 

nevhodné chování jiných osob na veřejnosti. Problém způsobují malé obchody, tzv. 

večerky, které jsou většinou umístěny v přízemí panelových domů. Tyto obchody, v těsné 

blízkosti domovů, občané určitě vítají. Některé malé obchody si ale oblíbí skupinka lidí, 

kteří se před nimi scházejí, popíjejí alkohol, odhazují nedopalky a někdy svým chováním 

budí veřejné pohoršení. Většina provozovatelů má sice za výlohou upozornění se sdělením, 

ţe konzumace alkoholu v okolí prodejny je zakázána, ale zákazníci na to nedbají. 

Některým lidem, bydlícím v okolí těchto provozoven, dochází trpělivost a na Magistrát 

města Mostu zasílají své stíţnosti. Uvedená problematika je řešena ve spolupráci 

s Městskou policií v Mostě, která ale nemůţe, pokud se osoby nedopouštějí jiného 

nezákonného jednání, pití alkoholu zakázat. Město Most přijalo obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2009 o zákazu poţívání alkoholických nápojů na stanovených veřejných 

prostranstvích města Mostu. Vyhláška řeší nejproblémovější lokality ve městě, neboť 

plošný zákaz stanovit nelze. Byl by v rozporu s § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění. Z toho vyplývá, ţe tento problém je spíše soustředěn do sídlišť, 

která komplexně nepatří mezi problémové lokality a nebyla do vybraných prostranství 

zahrnuta.  
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2.3.4 Občanské souţití  

Jedním z problémů, se kterým se občané ve svých stíţnostech obracejí na statutární 

město Most, jsou tzv. „sousedské problémy“. Můţe se jednat o situace vznikající mezi 

sousedními rodinnými domy, ale hlavně to jsou případy, jejichţ subjekty bydlí 

v panelových nebo jiných bytových domech. Jedná se hlavně o ztrpčování bydlení druhým, 

jako např. pořádání bujarých večírků, které končí aţ v časných ranních hodinách, hlasité 

pouštění hudby a provádění jiných dalších činností, které ostatní obyvatele ruší. 

V takových případech by se občané měli v první řadě obracet na majitele či správce domu, 

aby v rámci svých kompetencí zasáhli, pokud dochází k porušování domovního řádu. 

Ze strany města Mostu je moţné věc řešit ve spolupráci s městskou policií, na kterou se 

občané mohou telefonicky obrátit, aby zjednala pořádek. Rovněţ je moţné chránit svá 

práva podáním příslušného návrhu k projednání přestupku na oddělení přestupků odboru 

správních činností Magistrátu města Mostu. 

Typická situace nastává, kdyţ si sousedé pořídí psa. Na pořizování čtyřnohých 

mazlíčků určitě samo o sobě nic špatného není, ale u psů, kteří špatně snáší samotu, 

a pokud s nimi nikdo není, bez ustání vyjí a štěkají, vzniká problém. Zde je moţnost obrátit 

se na Magistrát města Mostu s oznámením přestupku. Oddělení přestupků Magistrátu 

města Mostu můţe ale projednat pouze protizákonné jednání, které je výslovně uvedeno 

v přestupkovém zákoně. Musí se vţdy jednat o konkrétní věc s uvedením místa, času 

a způsobu spáchání přestupku. V denní době je prokazování přestupku podle § 49 

odst.1 písm. c) zákona č. 200/2000 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, velice 

obtíţné, protoţe se jedná o hrubé jednání a musí být prokázán úmysl (§ 49 odst. 1 písm. 

c) zní: Přestupku se dopustí ten, kdo „úmyslně naruší občanské souţití vyhroţováním 

újmou na zdraví, drobným ublíţením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, 

schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním“) a to bude u psa sloţité. Věc by se mohla 

posoudit jako schválnosti, ale jak bylo řečeno, těţko se dá prokázat, ţe pes štěká schválně. 

Bylo by to asi v tom případě, ţe by sám majitel psa nějakým způsobem psa podněcoval, 

aby štěkal a obtěţoval tím ostatní občany. To v daném případě nepřipadá v úvahu. Věc 

můţe být řešena i prostřednictvím ţaloby k soudu. Pes je z hlediska občanskoprávního 

posuzován jako věc a vlastník věci (psa) je povinen učinit taková opatření, aby pes 

nezasahoval do práv ostatních občanů. Tudíţ majitel psa za něho nese odpovědnost. 
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V určitých případech můţe vznikat podezření, ţe o psy není ze strany jejich 

majitelů řádně postaráno. V těchto případech provádějí pracovníci odboru ţivotního 

prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu ve spolupráci s Okresní 

veterinární správou kontrolu prostředí, ve kterém zvíře ţije. Hlasité štěkání není týrání dle 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Není pochyb o tom, ţe soustavné štěkání a vytí psů, zejména v panelových domech 

je pro sousedy nepříjemné. Nejvíce vţdy trpí děti a starší nebo nemocní občané, kteří 

nemohou nikam stále odcházet. Z výše uvedeného je patrné, ţe právní ochrana v těchto 

případech pro občany je velice malá a soudní varianta, která nebude levná, bude zdlouhavá 

s problematickým efektem. 

 

2.3.5 Parkování ve městě 

S neustálým narůstáním automobilové dopravy se tak, jako i jiná města, musí město 

Most potýkat s problémem parkování. Sídliště a jiná prostranství ve městě nebyla 

projektována tak, aby se s dnešní automobilizací bez větších problémů vypořádala. Řidiči, 

zejména v sídlištích, často parkují na místech, kde se parkovat nesmí a porušují zákon. 

V takových případech nastupuje městská policie a v rámci svých kompetencí toto 

nesprávné parkování řeší. To samozřejmě vede k podávání stíţností, ve kterých řidiči 

vyjadřují nespokojenost jak s ukládáním pokut a činností městské policie, tak 

i s neúnosnou dopravní situací a hlavně s nedostatkem parkovacích míst.  Ukládání pokut 

problém samozřejmě nevyřeší, ale úplně tolerovat nesprávné parkování s ohledem 

na nedostatek parkovacích míst moţné není, hlavně kvůli zabezpečení průjezdu vozidel 

hasičů, záchranné sluţby či policie v případě ohroţení. 

Město Most se budováním parkovacích míst a řešením dopravní situace dlouhodobě 

zabývá a v této oblasti vynakládá nemalé finanční prostředky, jejichţ zdroje jsou však 

omezené. Celkové řešení si však vyţádá delší časové období, tudíţ sníţení počtu stíţností 

občanů zatím nastat nemůţe. 

Oproti tomu jsou i druhy stíţností, kde občané s budováním parkovacích míst 

zásadně nesouhlasí a určitými kroky se snaţí proti automobilové dopravě bojovat. 
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2.4 Návrhy řešení 

Vyřešení problematických oblastí, se kterými se občané obrací na statutární město 

Most, samozřejmě nezávisí jen na úpravě legislativy, ale i na politickém vedení města, 

které můţe rozhodnout, zda vyuţije svých pravomocí regulovat určité činnosti. Příkladem 

je jiţ uvedená vyhláška, která omezuje konzumaci alkoholu na některých veřejných 

prostranstvích a jiţ přinesla své výsledky. 

Moţnost omezit v určitých oblastech provoz restauračních zařízení by zajisté 

napomohla ke větší spokojenosti občanů, bydlících v blízkosti takových podniků. Zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v § 10 umoţňuje obcím vyhláškou 

stanovit omezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek. Hostinská činnost ale 

sama o sobě není činností, jeţ by veřejný pořádek narušovala. Nicméně narušování 

veřejného pořádku určitě s některými restauračními zařízeními úzce souvisí. Moţnost 

omezit v určitých opodstatněných případech provozní dobu restauračních zařízení by určitě 

uvítala většina měst i obcí v České republice. Jistě by se vyskytly námitky, ţe taková 

opatření by byla omezováním svobody v podnikání, ale na druhou stranu je nutné si 

uvědomit, ţe díky podnikatelům, kteří provozují problémové podniky, kde se scházejí 

různé závadové osoby, dochází k omezování práv jiných občanů. Dalším řešením by mohla 

být moţnost, aby se města mohla vyjadřovat k záměrům vybudovat restaurační zařízení 

na území města. Nedocházelo by k případům, ţe se restaurace s provozem non stop bude 

nacházet např. pět metrů od obytného domu. I kdyţ provozovatel předloţí veškeré doklady 

o splnění zákonných a technických poţadavků (např. hluková studie), k rušení nočního 

klidu docházet bude, zejména kdyţ podnapilí hosté opouští tato zařízení. 

Občanské souţití je další problémovou oblastí, kde se občanům často pomoci 

nedostane. Oddělní přestupků můţe postihnout jen takové jednání, které je výslovně 

uvedené v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Řešením by určitě bylo rozšíření druhů 

přestupků proti občanskému souţití. Bohuţel zde se opět objevuje riziko zneuţití. 

Všechny obtíţe při řešení stíţností nelze jen omlouvat nedostatečnou legislativou. 

V první řadě je důleţité se kaţdému podnětu či stíţnosti ze strany občana pečlivě věnovat. 

Proto lze doporučit, aby vedoucí pracovníci organizačních jednotek, které podání občanů 
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řeší, aktivně přistupovali ke stíţnostní problematice a řádně v této oblasti kontrolovali své 

podřízené. Se závaţnými případy je vţdy vhodné seznamovat představitele vedení města. 

Kaţdá obec by se měla snaţit konat, rozhodovat a poskytovat sluţby svým občanům 

takovým způsobem, aby nevznikaly důvody ke stíţnostem či jiným obdobným podáním. 

Tohoto cíle nelze dosáhnout bez aktivní komunikace s občany, jako např. různé ankety, 

veřejná projednávání určitých záměrů, pořádání setkání s občany, vstřícnost úředníků 

a také realizování nápravných opatření, která vznikla z oprávněných poţadavků občanů. 
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3 NÁVAZNOST NA DALŠÍ ÚŘADY A ORGÁNY 

Jsou určité druhy stíţností, k jejichţ řešení není kompetentní jen Magistrát města 

Mostu či Městská policie v Mostě, ale v daných záleţitostech je nutné řešení i jiných 

úřadů, orgánů či organizací. Příkladem je např. podnikatelská činnost, na kterou kromě 

ţivnostenského úřadu dohlíţí další úřady. 

 

3.1 Příspěvkové organizace města 

Statutární město Most je zřizovatelem příspěvkových organizací. Jsou to mateřské 

školy, základní školy, základní umělecké školy, Centrum volného času v Mostě (od 1. 6. 

2010 dojde ke změně na Středisko volného času v Mostě), Městská knihovna v Mostě, 

Centrum rozvoje turismu Mostecka, Městská správa sociálních sluţeb v Mostě a Správa 

městských lesů v Mostě. Příspěvkové organizace jsou rovněţ obsahem některých stíţností. 

Tyto stíţnosti jsou řešeny prostřednictvím odborů Magistrátu města Mostu, které 

příspěvkové organizace metodicky řídí, tj. odborem školství, kultury a sportu, odborem 

sociálních věcí a odborem městského majetku Magistrátu města Mostu. 

 

 

3.2 Organizace s majetkovým podílem města 

Technické sluţby města Mostu, a. s. a MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., jsou 

společnosti, jejichţ stoprocentním vlastníkem je statutární město Most. I tyto společnosti 

se v předmětech stíţností někdy vyskytují. V případě Technických sluţeb města Mostu, 

a. s. se jedná o údrţbu zeleně, stav chodníků a komunikací, veřejné osvětlení, odpady, atd. 

Tento druh stíţností řeší úsek komunálního hospodářství Magistrátu města Mostu, který je 

spojovacím článkem města s touto společností. Určitá část občanů ve svých stíţnostech 

vyjadřuje nespokojenost s činností společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., která je 

vlastníkem většiny městského bytového fondu. Se stíţnostmi, které se týkají uvedených 

společností, se občané převáţně obrací přímo na primátora města Mostu. Primátor zajišťuje 

vyřizování takových podání u zástupců města, zvolených do orgánů těchto společností. 

Tématem stíţností, týkajících se MOSTECKÉ BYTOVÉ, a. s. jsou podmínky k bydlení 
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v domech této společnosti, zejména v souvislosti s nepřizpůsobivými nájemníky, nebo 

někteří nájemníci, zejména dluţníci, protestují proti postupu této společnosti vůči nim. 

Mimo Technických sluţeb města Mostu, a. s. a MOSTECKÉ BYTOVÉ, a. s. se 

ve stíţnostech objevuje problematika, související se společností Dopravní podnik měst 

Mostu a Litvínova, a. s. Jak uţ vyplývá z názvu, nejedná se o společnost se stoprocentní 

účastí statutárního města Mostu. Občany nejvíce trápí nedostatečný počet některých spojů, 

nebo málo časté či vůbec ţádné provozování nízkopodlaţních autobusů na některých 

linkách. Někdy si občané stěţují na jednání revizorů. Tyto stíţnosti jsou zasílány 

k přímému vyřízení orgánům Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s. 

Statutární město Most má majetkový podíl i v jiných společnostech, v jejichţ 

souvislosti ţádné stíţnosti občanů zaznamenány nebyly. 

 

3.3 Ostatní orgány a úřady 

Problematika některých stíţností zasahuje do kompetencí dalších úřadů, zejména 

orgánů státní správy. Na Magistrátu města Mostu je kaţdoročně přijatý velký počet 

stíţností, ve kterých občané upozorňují na nezákonné jednání podnikatelských subjektů. 

Odbor ţivnostenský úřad však můţe řešit jen problematiku, která mu byla svěřena 

zákonem č. 570/1991 Sb., o ţivnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a právními předpisy, kde je dozorovým orgánem.  

Stíţnosti na podnikatelské subjekty, se kterými se občané obracejí na statutární město 

Most, zasahují do kompetencí např.: 

 

- Oblastní inspektorát práce (nevyplácení mezd, špatné pracovní podmínky) 

- Česká obchodní inspekce (nevyřízené reklamace zboţí a sluţeb) 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce (prodej závadných potravin) 

- Úřad práce (zaměstnávání „na černo“) 

- Finanční úřad (problematika daní) 

- Krajská hygienická stanice (špatné hygienické podmínky např. v restauračních 

zařízeních) 
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- Soudy, Policie České republiky (různá podvodná jednání) 

- atd. 

 

S Hasičským záchranným sborem se spolupracuje na řešení stíţností, ve kterých 

občané upozorňují na moţná poţární nebezpečí v souvislosti provozováním různých 

autodílen v blízkosti obytných domů nebo skladováním hořlavých látek, zejména 

pohonných hmot.  

Stíţnosti týkající se hluku, zejména z provozu restauračních zařízení a hudebních 

produkcí, jsou kromě kompetentních odborů Magistrátu města Mostu nebo Městské policie 

v Mostě zasílány k řešení Krajské hygienické stanici, která jako orgán státní správy vydává 

stanoviska při územních a stavebních řízeních a kolaudací staveb. Následné měření 

hlučnosti, které můţe ze stíţnosti vzejít, provádí na základě objednávky Krajské 

hygienické stanice Státní zdravotní ústav. 

Stálým tématem stíţností je chov domácích zvířat, zejména psů. Některé stíţnosti 

neupozorňují jen na hlasité štěkání a s tím spojené rušení klidu v domě, ale i na podezření 

na špatnou péči (nezajištění řádných ţivotních podmínek, nedostatek potravy, ţádné 

venčení). V těchto případech přichází ke slovu Okresní veterinární správa, se kterou úzce 

spolupracuje odbor ţivotního prostředí a mimořádných událostí. 

Orgán, který nelze opomenout, je zajisté Policie České republiky. Stěţovatelé ve svých 

podáních někdy upozorňují i na jednání, jehoţ řešení je v kompetenci Policie České 

republiky, které jsou stíţnosti rovněţ zasílány. Jedná se zejména o porušování dopravních 

předpisů, drogovou problematiku, bezpečnostní situaci nebo činnost, která se jeví být 

trestným činem. 
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4 PETICE 

Oproti stíţnostem, které zejména řeší individuální zájmy občanů, se petice zabývají 

záleţitostmi ve společenském zájmu. Kaţdý z nás má právo se obracet na státní orgány 

s peticemi v záleţitostech, jeţ patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě 

domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat 

k porušování ústavy a zákonů. 

 

4.1 Legislativa na úseku petic 

Problematika petic je v českém právním řádu řešena zákonem č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním. V obcích jsou postupy přijímání a vyřizování stíţností a petic upravovány 

pravidly, která schvalují rady obce dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích. 

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, všeobecně hovoří o vymezení a uplatňování 

petičního práva. Dále zcela jasně vymezuje náleţitosti petic a petičních archů. Určuje, ţe 

osoby, které petici sestavily, nebo členové petičního výboru, musí svá jména, včetně 

bydliště, uvést do petice a petičních archů. Postupy a náleţitosti petic dle zákona 

č. 85/1990 Sb., o právu petičním, byly přeneseny do Pravidel pro přijímání a vyřizování 

stíţností a petic, která schválila Rada města Mostu. Tato pravidla rovněţ přesně vymezují 

řešení a projednávání petic orgány města (Rada města Mostu, Zastupitelstvo města Mostu). 

V praxi se někdy setkáme s tím, ţe podané petice stanovené náleţitosti neobsahují. 

V tomto případě jsou řešeny, dle většiny pravidel stanovených radami obcí, jako běţné 

stíţnosti. Tento postup uplatňují i Pravidla pro přijímání stíţností a petice, schválená 

Radou města Mostu. 

 

4.2 Vývoj celkového počtu petic za posledních deset let 

Ve srovnání se stíţnostmi je petic ve statutárním městě Most zaevidován mnohem 

menší počet. Je to pochopitelné, neboť petice řeší veřejný zájem a nejsou podávány jedinci. 

Počty občanů, kteří se pod petici podepíší, jsou desítky, stovky a v některých případech 
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i tisíce. Za posledních deset let se průměrný roční počet doručených petic pohybuje kolem 

čtyř. Ovšem v posledním popisovaném roce 2009 se počet petic vyšplhal na číslo osm. 
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Obr. č. 7 – Celkové počty přijatých petic v letech 2000 až 2009 (vlastní zpracování) 

 

 

4.3 Druhy peticí ve statutárním městě Most 

Petice, které občané adresují statutárnímu městu Most, se mohou rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny patří petice, které reagují na konkrétní a aktuální rozhodnutí či 

záměrů orgánů statutárního města Mostu. Skupina občanů, které se předmět petice týká, 

vyjadřují svůj odlišný postoj a nesouhlas a ţádají orgány města Mostu o přehodnocení 

svých rozhodnutí. Takové petice se týkaly například zrušení parku ze zpívající fontánou se 

záměrem vybudovat v jejím místě komerční budovu, přečíslování domů v okrajových 

částech města, změny názvu ulice, úprava systému odpadového hospodářství, prodej 

městských bytů. V poslední době se jednalo o záměr provedení celkové úpravy jedné 

z hlavních tříd ve městě, nebo změny územního plánu určité lokality ve městě s cílem 

umoţnit zde výstavbu rodinných domů. 

Druhá skupina petic se zabývá problematikou, která není nijak svázaná s učiněnými 

rozhodnutími orgánů města. Naopak občané ţádají město, aby svým zásahem provedlo 

nápravu věci. Jako příklady lze uvést obtěţující provoz non stop občerstvení nebo 

obtěţující provoz výrobny plastových oken. Příkladem z poslední doby je ţádost občanů 

jednoho domu s pečovatelskou sluţbou o vyřešení nepořádku a zápachu z kontejnerů 
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na směsný odpad. Byly zaznamenány případy, kdy pod peticí bylo podepsáno menší 

mnoţství občanů pouze z jednoho vchodu obytného domu. Zde se jednalo o pomoc 

v situaci s problémovými obyvateli domu. 

 

4.4 Vybrané neobvyklé situace u petic 

Ve statutním městě Mostu musí být někdy řešeny různé neobvyklé situace, 

při kterých je na vedení města, aby racionálně rozhodlo. Někdy je obtíţné stanovit 

vhodnou variantu pro řešení vybraných problémů, neboť vţdy bude skupina lidí, kterým 

bude vyhovovat něco jiného. 

V jednom panelovém domě v Brněnské ulici v Mostě sepsali občané petici 

za urychlení výstavby parkoviště před jejich domem. Nedostatek parkovacích míst 

a neúnosná dopravní situace je zajisté problém, který se řešit musí. Vedení města se 

po přijetí této petice ihned začalo urychlením výstavby parkoviště zabývat. Nedlouho poté 

se však objevila další petice, ve které jiní občané vyjádřili nesouhlas s plánovanou 

výstavbou parkoviště a striktně ţádali, aby ţádné parkoviště u domu vybudováno nebylo. 

Kuriózním faktem bylo, ţe některé podpisy občanů se nacházely jak na petici pro urychlení 

výstavby parkoviště, tak na petici proti tomuto parkovišti. Z toho lze dovodit, ţe lidé často 

doslova ani „neví, co podepisují“ a záleţí na osobách, které shromaţďují pod petici 

podpisy, jakou zvolí metodu k přesvědčování podepisování petic. Město Most nakonec 

parkoviště vybudovat nechalo a ţádné jiné protesty v této věci jiţ zaznamenány nebyly. 

Jiný případ se týkal stánku s občerstvením v těsné blízkosti hlavní třídy v Mostě. 

Jedná se o stánek, v blízkosti kterého osoby popíjí alkoholické nápoje, narušují veřejný 

pořádek a budí veřejné pohoršení. Majitel stánku, který jej mimochodem provozuje 

na městském pozemku bez nájemní smlouvy, zamýšlel na tomto místě vystavět stánek 

kamenný, se stejným sortimentem. Okolní obyvatelé zorganizovali petiční akci proti 

záměru vybudování kamenného stánku a zároveň vznesli poţadavek na odstranění tohoto 

stánku, který městu Most dobrou vizitku nečiní. Po krátké době došla na město Most další 

petice. Nemalá skupina občanů ţádá o zachování stánku, neboť je s poskytovanými 

sluţbami nadmíru spokojena. Vedení města samozřejmě vyslyšelo první petici, proti 

stánku, a přislíbilo učinit veškeré kroky poţadované občany. 
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5 ZÁVĚR  

 

Cílem mé práce bylo provést analýzu stíţností, se kterými se občané obrací 

na statutární město Most. Charakterizoval jsem typy stíţností, řešené jednotlivými 

organizačními jednotkami Magistrátu města Mostu a Městskou policií v Mostě, ze kterých 

jsem vybral a popsal některé okruhy, jejichţ řešení je problematické, s cílem pokusit se 

navrhnout určitá řešení. Taktéţ jsem zhodnotil legislativu na úseku stíţností. V poslední 

části práce jsem provedl a zhodnotil podávání peticí ve statutárním městě Most. 

Podávání stíţností a petic státním orgánům a orgánům územních samospráv je 

jedním z ochranných prostředků občanů v demokratické společnosti. Vyřizující orgány by 

se měly kaţdým podáním pečlivě zabývat, protoţe neţ se občané odhodlají k sepsání 

stíţnosti nebo petice, mají jiţ za sebou určitou negativní zkušenost, kterou se jim 

nepodařilo vyřešit na niţší úrovni. Proto by tato podání měla být i jakýmsi podnětem 

ke zlepšování a zkvalitňování sluţeb poskytovaných občanům a vytvářet jim vhodné 

ţivotní podmínky.  

Ve statutárním městě Most se počty stíţností v posledních letech nijak podstatně 

nezvyšují ani nesniţují a jejich počty v jednotlivých letech jsou na úrovni kolem 160. 

Spektrum stíţností je velice rozmanité a kaţdým rokem v evidenci přibývají nová témata. 

Samozřejmě jsou i tzv. ustálené okruhy, které se vyskytují kaţdoročně, např. obtěţují 

provoz restauračních zařízení, veřejný pořádek, zeleň, chodníky, komunikace atd. Řešení 

některých stíţností je velice rozmanité a vyţaduje zásah hned několika organizačních 

jednotek či orgánů. Občané se na město často obrací i se stíţnostmi, k jejichţ řešení je 

příslušný jiný orgán či instituce. V takových případech se zaměstnanci statutárního města 

Most snaţí občanům poradit a vysvětlit, kdo by jim s jejich problémem mohl pomoci. Mezi 

některými lidmi stále přetrvává povědomost, ţe město můţe být svým občanům 

nápomocno v řešení téměř všech problémů. Město však můţe řešit jen záleţitosti, které má 

svěřené zákonem a nemůţe suplovat činnosti jiných orgánů. Někteří stěţovatelé např. 

ţádají primátora města Mostu, aby zasáhl a popřípadě zrušil rozhodnutí, kterým nebylo 

ţadateli vyhověno ve věci poskytování dávek v hmotné nouzi a musí se jim obtíţně 

vysvětlovat, ţe nadřízeným orgánem v oblasti přenesené působnosti není primátor, ale 

krajský úřad, případně jiný orgán státní správy. 
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Je pravda, ţe ve společnosti se vţdy najdou jedinci, tzv. „chroničtí stěţovatelé“, kteří 

svého právat obracet se na orgány veřejné správy mnohdy vědomě zneuţívají a na svých 

často nezákonných poţadavcích trvají. V těchto případech nezbývá nic jiného, neţ vytrvale 

vysvětlovat a řídit se platnými právními předpisy. Veřejná správa je sluţba občanům.  

Bohuţel častou překáţkou úředníků v jejich úsilí občanům pomoci bývá právě 

legislativa, která v určitých případech neumoţňuje účinně zasáhnout. Jedná se hlavně 

o nevhodné chování osob, které jiným občanům znepříjemňují bydlení. Jako příklad lze 

uvést jiţ několikrát zmiňované restaurační zařízení, ale třeba i narušené sousedské vztahy 

v podobě štěkajících psů, hlasitého pouštění hudby a jiné naschvály, na které nelze 

aplikovat přestupkový zákon. 

Za přínos na úseku veřejného pořádku se zajisté dá pokládat přijetí obecně závazné 

vyhlášky města Mostu č. 2/2009 o zákazu poţívání alkoholických nápojů ve stanovených 

veřejných prostranství města Mostu. Od účinnosti této vyhlášky se dosud nevyskytla ţádná 

stíţnost na popíjení alkoholu a narušování veřejného pořádku ve vyhláškou stanovených 

lokalitách.  

Město Most, ale určitě i jiná města, by také uvítala zákonnou moţnost ovlivnit 

do určité míry provoz restauračních zařízení, umístěných v soukromých objektech 

v blízkosti obytných domů, coţ za současně platné legislativy moţné není. 

V poslední řadě je nutné uvést i absenci právního předpisu, který by komplexně 

problematiku stíţností řešil tak, jak je tomu například u našich sousedů ve Slovenské 

republice. Nedocházelo by k nedorozuměním, odlišným výkladům a hlavně by se vytvořily 

legislativní podmínky k tomu, aby se občanům vţdy dostalo řádného vyřízení stíţnosti.  
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