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Příloha č. 3: Pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu 

nebo způsob poskytování sociální služby 

Stíţnost je chápána jako signál nespokojenosti s poskytovanou sluţbou, je zdrojem informací 

o moţnostech, jak sluţbu zlepšit. Podání stíţnosti nebude k újmě stěţovateli, ani tomu, 

v jehoţ zájmu byla stíţnost podána. Uţivatel si můţe stěţovat ústní nebo písemnou formou. 

Dle rozhodnutí či přání uţivatele můţe být stíţnost podána i anonymně.  

 Ústní podání stíţnosti je moţné prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance 

pečovatelské sluţby nebo městyse, který musí stíţnost předat svému nadřízenému 

pracovníkovi. 

 Uţivatel doručí osobně, poštou nebo e-mailem písemnou stíţnost, ve které specifikuje 

předmět stíţnosti 

 V případě, ţe stěţovatel podá písemnou stíţnost osobně, vyhotoví se kopie jím podané 

stíţnosti. Na kopii stíţnosti se uvede datum přijetí a podpis osoby, která stíţnost 

přijala. Potvrzená kopie se předá stěţovateli.  

 Stíţnost mohou uţivatelé sdělit osobně, prostřednictvím jiného uţivatele nebo 

zaměstnance, kterému důvěřují. 

 Kaţdý uţivatel má moţnost zvolit si zástupce z řad zaměstnanců, který ho bude při 

řešení problémů zastupovat. 

 Kaţdý uţivatel má moţnost přizvat si na jednání o stíţnosti blízkého člověka. 

 Stíţnost téţ můţe být doručena anonymně do „Schránky důvěry“(budova DPS). 

Schránka je volně přístupná a je umístěna na takovém místě, aby byla zachována 

diskrétnost podání stíţnosti (přízemí- vedle sluţebny pečovatelek). Schránka je 

kontrolována 1x týdně sociální pracovnicí společně s pečovatelkou.  

 Statutární zástupce rozhodne, kdo se bude stíţností zabývat a stanoví termín, do kdy 

bude stěţovateli podána zpráva o výsledku šetření. 

 Při řešení stíţnosti je vţdy jednáno se všemi osobami, kterých se stíţnost 

bezprostředně týká (uţivatel, zaměstnanec,…) a je dána moţnost vyjádřit se všem 

zúčastněným stranám.   

 Lhůta pro vyřízení stíţností a podání zprávy o výsledku šetření je stanovena v délce 14 

dnů. Jestliţe tato lhůta vzhledem k povaze záleţitosti nedostačuje, je prodlouţena na 

dobu 30 dnů ode dne doručení stíţnosti. Stíţnost je třeba vyřídit bez zbytečných 

průtahů a musí být prověřena v celém rozsahu. Vyjádření k anonymní stíţnosti je 

vyvěšeno po dobu 10 dnů na nástěnce při vstupu do budovy Domu s pečovatelskou 

sluţbou.  

 Stíţnosti, jejichţ vyřízení náleţí do působnosti jiné organizace, musí být této 

organizaci postoupené do 5 dnů ode dne doručení. O postoupení musí být stěţovatel 

informován. 

 Stíţnost povaţujeme za vyřízenou, jakmile dojde k jejímu prošetření a nápravě 

vedoucí k odstranění nedostatků, jeţ byly předmětem stíţnosti.  O tomto postupu byl 

písemně informován stěţovatel. 

http://www.brodekuprerova.cz/filemanager/files/file.php?file=80379
http://www.brodekuprerova.cz/filemanager/files/file.php?file=80379
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 V případě, ţe stěţovatel není s vyřízením stíţnosti spokojen, je písemně informován o 

moţnosti podat opravný prostředek, tj. odvolání. Odvolání je moţné podat do 15 dnů 

ode dne doručení zprávy o vyřízení stíţnosti na:                                                           -                             

a) Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc,                           

tel.: 585 508 217                                                                                                                         

b) Kancelář veřejného ochránce práv-ombudsman, Údolní 39, 602 00 Brno,                  

tel. 542 542 888,e-mail:podatelna@ochrance.cz                                                               

c) Český helsinský výbor, Štefánkova 21, 150 00 Praha 5, tel. 220 515 188,                

e-mail: info@helcom.cz                                                                                                                            

d) Ministerstvo práce a sociálních věcí- odbor sociálních sluţeb a sociální práce,             

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 922 396 

 Stíţnosti, poţadavky a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních 

sluţeb můţe předloţit i kterákoliv osoba, která hájí zájmy uţivatele. Při řešení takové 

stíţnosti se postupuje stejně, jakoby ji přednesl uţivatel.  

Postup při vyřizování stížnosti 

 Přijetí stíţnosti 

 Evidence stíţnosti 

 Prošetření stíţnosti 

 Vyjádření jednotlivých stran 

 Rozhodnutí o stíţnosti 

 Přijetí nápravných opatření 

 Písemné vyrozumění o vyřízení stíţnosti  

Evidence stížností 

 

 Stíţnosti jsou evidovány v Knize stíţností, která je uloţena na sekretariátě úřadu 

městyse.  

 Do této knihy se zapisují údaje: datum podání, jméno a příjmení stěţovatele, předmět 

stíţnosti, kdy a komu byla stíţnost předána k přešetření nebo vyřízení, výsledek 

šetření a datum vyřízení.      

 Do Knihy stíţností se zapisují i anonymní stíţnosti. Pokud tato stíţnost ovšem nebude 

obsahovat dostatek konkrétních údajů nutných k prošetření záleţitosti, zřizovatel 

rozhodne stíţnost vyřídit odloţením.         

 Stíţnosti jsou archivovány u zřizovatele pečovatelské sluţby. 
  

Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. 

       
V Brodku u Přerova dne: 2.12.2013 
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