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Účel dokumentu:  
 

 Tento dokument upravuje pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností na 

kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb v organizaci Domovy Na Třešňovce. 

Prostřednictvím těchto pravidel je uživateli umožněno řešit situace, kdy se cítí (ať už objektivně nebo 

subjektivně, oprávněně nebo jen domněle) dotčen ve svých právech a současně umožňují uživateli 

domoci se nápravy nebo i případně dosáhnout toho, aby řešení, se kterým nebyl třeba plně spokojen, 

následně přezkoumal někdo jiný, nezaujatý, případně mu umožní vyjádřit svůj názor nebo připomínku 

k poskytovaným službám.  

 

 Všechny podněty, připomínky a zejména stížnosti jsou pracovníky organizace chápány jako výkon 

práva uživatele a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách a o tom, jak je uživateli 

či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání. Stížnosti či podněty nám 

mohou pomoci dále průběžně zkvalitňovat naše služby, neboť představují zpětnou vazbu, která je pro 

nás zdrojem informací o nás samotných. 

 

Výklad a vymezení jednotlivých pojmů 

 
Původce  - ten, kdo podal stížnost, podnět, připomínku nebo pochvalu 

Podání  - podáním se rozumí stížnost, podnět, připomínka nebo pochvala 

Stížnost  - stížnost je vyjádřená nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb 

- v případě, že stížnost od uživatele přijme pracovník s uvedením, že uživatel nechce 

situaci uvedenou ve stížnosti řešit, je pracovník povinen toto přání respektovat, toto 

neplatí pouze v případě, kdy se jedná o hrubé porušení pracovních povinností nebo 

hrozí přímé ohrožení zdraví nebo života uživatele/ů  

 

příklad: uživatel si stěžuje, že pracovník neplní služby podle jeho individuálního 

plánu, neklepe při vstupu na pokoj, … 

 

Podněty a připomínky 

- jsou podání, která obsahují drobnou kritiku nebo návrhy na zlepšení služby 

- podněty a připomínky přináší nový pohled nebo názor na činnost organizace nebo 

poskytované služby   

- podnět či připomínka neobsahují informace o důležitém porušení práv uživatele nebo 

povinnosti poskytovatele (stává se pak stížností) 

 

příklad: náměty na kulturní akce, upozornění na nedostatky ve stravě, podněty 

k doplnění vybavení organizace 

 

Pochvala  - pochvala je vyjádřená spokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb  

 

příklad: poděkování za péči, spokojenost s přístupem pracovníků, … 

 

 

Základní zásady při přijetí a vyřizování podání 
 

BEZPEČÍ:  

- vstřícnost při přijetí podání  

- poskytnutí podpory a dostatku času  

- ochrana před rizikem, že se podání obrátí proti původci 
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DISKRÉTNOST: 

- zajištění soukromí  

- zachování mlčenlivosti pracovníků, kteří přišli s informacemi o podání do kontaktu 

 

OBJEKTIVNOST: 

- ten, kdo podání vyřizuje, jedná objektivně a spravedlivě 

 

EFEKTIVITA: 

- rychlé prověření podání s jasným závěrem 

 

INFORMOVANOST:  

- informace o možnostech vznést podání jsou pro uživatele vedeny ve formě stručného výtahu 

(příloha č. 1 a 2), který obsahuje pro uživatele podstatné a důležité informace a které obdrží 

zájemce při 2. sociálním šetření (61_Ř_2012_DS  1H Jednání se zájemcem o službu, 

62_Ř_2012_DOZP 1H Jednání se zájemcem o službu)  

- pracovníci zařízení aktivně nabízejí a podporují schopnosti uživatele vyjádřit svůj postoj 

a názor na poskytované služby (zápis v záznamovém listu individuálního plánu uživatele, 

minimálně 1x ročně) 

- stručný výtah dokumentu (příloha č. 1 a 2) je pro zájemce o službu, uživatelům i širší veřejnosti 

k dispozici na informační nástěnce ve vstupní hale domova pro seniory, v domově pro osoby 

se zdravotním postižením na nástěnce ve společné jídelně nebo na vyžádání u vedoucích 

pracovníků; na webových stránkách je dostupný celý dokument 

 

SROZUMITELNOST: 

- pravidla jsou vedena pro uživatele srozumitelnou formou (stručný výtah pro zájemce a 

uživatele doplněný o piktogramy pro lepší názornost)  

- pracovníci organizace při seznamování s pravidly přizpůsobí obsah sděleného schopnostem a 

možnostem uživatele tak, aby uživatel informacím porozuměl 

 

Okruh osob (instituce), které mohou vznést podání  

 
Podání mohou vznést: 

uživatel služby osobně, 

zákonný zástupce uživatele, 

zástupce uživatele - fyzická či právnická osoba zastupující zájmy uživatelů (rodinný příslušník, 

přátelé a známí uživatele, dobrovolníci, úřady, spolubydlící uživatele, …). 

 

 Při vznesení podání může uživatel požádat o podporu i svého klíčového pracovníka př. pomoc se 

sepsáním a vznesením podání.  

 

Okruh osob, ke kterým lze podání vznést  

 
Podání je možné vznést jakémukoliv pracovníkovi organizace např.: klíčovému pracovníkovi, 

uklízečce nebo přímo řediteli organizace. 

 

Způsoby podání:  

 
- ústně jakémukoliv pracovníkovi zařízení případně řediteli 

- telefonicky na uvedených kontaktech 

- písemně na adresu zařízení formou dopisu 

- písemně vhozením do schránky na podněty – schránky na podněty jsou umístěny v 1.NP 

budovy domova pro seniory a v 1.NP budovy domova pro osoby se zdravotním postižením 

- písemně předáním jakémukoliv pracovníkovi 
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- e-mailem na níže uvedené kontakty  

- neverbálním vyjádřením nespokojenosti u uživatelů, jejichž schopnosti verbální 

komunikace jsou značně omezeny (obvykle prostřednictvím klíčového pracovníka nebo 

ošetřujícího personálu, rodiny, zjištěno pozorováním) 

- podání může být adresné (s uvedením jména původce) nebo anonymní  

 

Kontakty pro vznesení podání: 
Adresa organizace: 

Domovy Na Třešňovce  

Riegrova 837 

552 03  Česká Skalice  

 

Domov pro seniory  

 

Pracovní pozice  Tel. číslo e-mail 

Ředitel organizace  

Zuzana Holická  

491 401 800 zholicka@domovynatresnovce.cz  

Rozpočtář - vedoucí ekonomického úseku  

Jarmila Mílová 

491 401 888 jmilova@domovynatresnovce.cz 

Sociální pracovnice - vedoucí sociálního 

úseku 

Martina Panenková 

491 401 886 

 

mpanenkova@domovynatresnovce.cz   

Všeobecná sestra – vedoucí zdravotního 

úseku 

Jana Zučková 

491 401 890  

 

jzuckova@domovynatresnovce.cz  

Všeobecná sestra - staniční sestra 2.NP 

Brigita Doubková 

491 401 808 bdoubkova@domovynatresnovce.cz  

Všeobecná sestra - staniční sestra 3.NP  

Jitka Havrdová  

491 401 809  jhavrdova@domovynatresnovce.cz  

Provozář – vedoucí stravovacího úseku 

Diana Bubeníčková 

491 401 805  dbubenickova@domovynatresnovce.cz 

Technický pracovník – vedoucí provozně 

technického úseku  

Pavel Šmíd  

491 401 803 psmid@domovynatresnovce.cz  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením  

 

Pracovní pozice  Tel. číslo e-mail 

Ředitel organizace  

Zuzana Holická  

491 401 800 zholicka@domovynatresnovce.cz  

Rozpočtář – vedoucí ekonomického úseku  

Jarmila Mílová 

491 401 888 jmilova@domovynatresnovce.cz  

Sociální pracovnice – vedoucí sociálního 

úseku 

Světlana Pešková 

491 401 884 

 

speskova@domovynatresnovce.cz  

Všeobecná sestra – vedoucí zdravotního 

úseku 

Jana Zučková 

491 401 890  jzuckova@domovynatresnovce.cz  

Provozář – vedoucí stravovacího úseku 

Diana Bubeníčková  

491 401 805  dbubenickova@domovynatresnovce.cz  

Technický pracovník – vedoucí provozně 

technického úseku  

Pavel Šmíd  

491 401 803 psmid@domovynatresnovce.cz  
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Evidence podání 
- Veškerá podání jsou zaznamenávána a evidována písemně pod pořadovým číslem 

v registratuře Evidence podání, které jsou vedeny odděleně, pro každou poskytovanou službu 

zvlášť.  

- Registratura Evidence podání je opatřena náležitostmi stanovenými v dokumentu 75_Ř_2017 

Vnitřní řízení organizace. 

- Originály jednotlivých podání (písemná podání nebo vyplněný zápis z ústního podání, jsou 

vedeny v registratuře Podání, zápisy z řešení stížností vedené u pracovníků pověřených 

evidencí podání.  

- Originál podání nebo zápis z ústního podání označí pracovník pověřený evidencí podání 

v pravém horním rohu pořadovým číslem z registratury Evidence podání. 

- Každé podání je vedeno v samostatné složce. 

 

v knize se eviduje: 

pořadové číslo podání v daném roce 

datum přijetí podání  

forma podání – ústní, písemná, ……. 

jméno původce – (nejde-li o anonym, v tomto případě uvede anonym) 

jméno pracovníka, který podání přijal 

jméno pracovníka, který byl pověřen vyřízením podání, datum a podpis převzetí  

datum projednání vyřízení podání na poradě vedení (datum porady, číslo zápisu)  

datum, do kdy běží lhůta pro vyřízení podání  

 

- Pracovník, který podání převezme, je povinen jej nejdéle do tří pracovních dnů předat 

pracovníkovi pověřenému vedením evidence podání, v případě, že se jedná o ústní podání, 

zapíše je do přílohy č. 3 Zápis z ústního podání.  

- Pracovníci pověření evidencí podání, pravidelně jednou za 14 kalendářních dní schránky 

společně vybírají (tzn. pověřený pracovník z domova pro seniory a pověřený pracovník 

z domova pro osoby se zdravotním postižením) tak, aby nemohlo dojít např. ke zničení 

stížnosti, pokud by byla třeba stížnost podána na jednoho z těchto dvou pracovníků. Schránka 

je opatřena zámkem, přičemž klíče od schránky mají pouze pracovníci pověření vyzvedáváním 

podání ze schránky.  

 

Pracovníci pověření evidencí podání   

domov pro seniory: 

- sociální pracovnice – vedoucí sociálního úseku 

 

domov pro osoby se zdravotním postižením: 

- sociální pracovnice – vedoucí sociálního úseku   

 

Způsob vyřízení podání 
- Pracovník pověřený evidencí podání po zaevidování podání v nejbližším termínu konání porady 

vedení (dle dokumentu 75_Ř_2017 Vnitřní řízení organizace) předkládá zaevidované podání na 

Poradě vedení řediteli a vedení ke zvážení způsobu naložení s podáním a případně k určení 

pověřené osoby, která bude podání vyřizovat (v případě, že je vyřízení podání požadováno). 

V případě, že se jedná o stížnost je povinen ji předat do tří pracovních dnů přímo řediteli. V případě 

mimořádně závažné stížnosti (např. ublížení na zdraví, hrubé porušení práv uživatele,…) kontaktuje 

osoba pověřená evidencí podání ředitele bezodkladně), ředitel v tomto případě určí pověřenou 

osobu k vyřízení podání ihned. 

- V případě stížnosti vyhotoví pracovník pověřený evidencí podání kopii této stížnosti a předá ji 

osobě pověřené k vyřízení stížnosti. 
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- Pracovníkem pověřeným vyřízením podání je ředitelem určený pracovník, zpravidla se jedná o 

vedoucího úseku, kterého se podání týká, v případě podání na vedoucího pracovníka, je pověřenou 

osobou k vyřízení podání ředitel organizace. 

 

Vyřízení podnětu, připomínky a pochvaly 

- Připomínka/podnět bude zapsána v Zápisu z porady vedení, kde je uveden způsob naložení 

s podnětem či připomínkou, o způsobu naložení rozhodne ředitel, např. bude zapracována do 

systému, povede k nařízení kontroly, atd., původce připomínky nebo podnětu není o vyřízení 

informován. 

- Přímý nadřízený pracovník pochváleného pracovníka nebo týmu, předá sdělenou pochvalu 

pracovníkovi/kům, přijaté pochvaly vedoucí pracovník zahrne do celkového hodnocení 

pracovníka dle pravidel stanovených v dokumentu 95_S_2012 3ŘP_ŘLZ_5 Hodnocení, 

vzdělávání a oceňování pracovníků. 

 

 

Vyřízení stížnosti 

- Stížnost nelze postoupit k vyřízení pracovníkovi, proti kterému směřuje, nebo který by 

mohl být zainteresován na způsobu vyřízení stížnosti. Pokud by hrozila důvodná obava 

z podjatosti, pověří ředitel zařízení vyřízením stížnosti jiného vedoucího pracovníka. Směřuje-

li stížnost vůči řediteli zařízení, musí být postoupena nadřízenému orgánu (zřizovateli). 

- Osoba pověřená řešením stížnosti je povinna si vyžádat vyjádření k dané věci všech 

zúčastněných osob případně osoby, proti které je stížnost podána, svědků, pracovníků ve 

službě, případně původce stížnosti k doplnění informací nebo k vyjádření ke zjištěným 

informacím. 

- Veškeré informace z vyjádření zúčastněných osob zapisuje do zápisu ze šetření stížnosti 

(příloha č. 4), tento zápis zhotovuje z každého šetření zvlášť a opatří je podpisem zúčastněných 

stran. 

- Složka stížnosti obsahuje všechny relevantní údaje a informace o tom, jakým způsobem byla 

stížnost šetřena a vyřízena, údaje obsažené ve složce je třeba považovat za důvěrné. 

- Zjistí-li pověřená osoba při šetření stížnosti podezření z trestného činu, informuje 

neprodleně ředitele zařízení, který rozhodne o dalším postupu. 

- Postupy, které jsou užité k prověřování, musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění 

skutečného stavu věci, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly 

nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky, způsob řešení stížnosti je volen 

s ohledem na účinné, rychlé a odpovídající řešení. Konfrontace je brána jako krajní řešení.  

- Původce stížnosti může být přizván (přeje-li si to) k šetření stížnosti, to neplatí v případě, 

že se šetření týká osobních nebo citlivých údajů dalších osob, konfrontace je brána jako krajní 

prostředek, pokud s ní obě strany souhlasí. 

- Po provedení šetření osoba pověřená vyřízením stížnosti předloží řediteli zjištěné skutečnosti 

a společně na základě předložených důkazů rozhodnou, zda je stížnost opodstatněná nebo 

neopodstatněná, o způsobu dalšího postupu, sjednání nápravy. 

- Výsledek vyřízení stížnosti pracovník pověřený řešením stížnosti písemně oznámí původci 

stížnosti ve Vyrozumění o vyřízení stížnosti (příloha č. 5), zápis o vyrozumění stížnosti se 

zhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží původce stížnosti a druhé je založeno 

do registratury Podání, zápisy z řešení stížností a pracovnice pověřená vedením Evidence 

podání zaznamená vyřízení stížnosti do registratury Evidence podání, podepisuje jej ředitel 

organizace. 

- V případě vyřizování anonymní stížnosti výsledek řešení stížnosti sdělí uživatelům osoba 

pověřená vyřízením podání na pravidelných schůzkách uživatelů s vedením a vyvěsí ho na 

veřejně přístupném místě – nástěnka ve vstupní hale přízemí jednotlivých budov, výsledek 

řešení stížnosti zde bude vyvěšen po dobu 14 kalendářních dní a poté bude založen do 

registratury Podání, zápisy z řešení stížností do příslušné složky k stížnosti. 
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- Veškeré informace, údaje a skutečnosti osobní povahy, citlivé údaje (uživatele, pracovníků 

poskytovatele, dalších osob), které jsou uvedeny ve stížnosti nebo vyjdou najevo v průběhu 

šetření, jsou důvěrné a jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou. 

- Snahou všech pracovníků, kteří se podílejí na řešení stížností je, aby stížnost byla vyřízena co 

možná nejdříve bez zbytečných průtahů. 

▪ Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 kalendářních dní. 

- V případě, že dojde k překročení této lhůty, je povinností pracovníka pověřeného řešením 

stížnosti o této skutečnosti a zejména důvodech zdržení písemně uvědomit původce stížnosti. 

- Překročení této lhůty je možné pouze v odůvodněných případech (dlouhodobá nepřítomnost 

účastníků řešení stížnosti, chybějící důkazy, potřeba dalších svědectví,…), v tomto případě je 

možné tuto dobu prodloužit na 60 kalendářních dní. 
- V případě, že původce stížnosti není spokojen s tím, jak byla jeho stížnost vyřízena, má právo 

na přešetření vyřízení u nadřízeného orgánu, kterým je zřizovatel Královéhradecký kraj: 

   
Královéhradecký kraj 

  Pivovarské náměstí 1245 

  500 03 Hradec Králové 

  tel.: 495 817 111 – spojovatelka 

  datová schránka: gcgbp3q   

  posta@kr-kralovehradecky.cz 

 

  vedoucí odboru sociálních věcí  

   tel.: 495 817 320 

 

- Dále se původce stížnosti může se svým odvoláním písemně obrátit i na další nezávislé 

instituce zabývající se ochranou lidských a občanských práv např.: 
 

 

 Veřejný ochránce práv:    Kancelář veřejného ochránce práv 

Údolní 39 

602 00  Brno 

tel.: 542 542 111 

Telefonická informační linka veř. ochránce práv: 

tel.: 542 542 888 

e-mail: podatelna@ochrance.cz 

 

 

 Český helsinský výbor:  Hlavní úřad Českého helsinského výboru 

   Štefánikova 21 

  150 00  Praha 5 

  www.helcom.cz 

   tel.: 257 221 142/773 115 951 

   e-mail: info@helcom.cz 

 

 

  Sdružení zdravotně postižených Náchod  

Rybářská 1819, Harmonie II 

   I.poschodí, číslo dveří 104 

547 01  Náchod  

www.szdp-nachod.cz  

tel.: 724 908 861 

 

mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
mailto:podatelna@ochrance.cz
http://www.helcom.cz/
mailto:info@helcom.cz
http://www.szdp-nachod.cz/
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 Rada seniorů České republiky, o.s.  

Rada seniorů ČR, o.s. 

nám. W. Churchilla 2 

130 00  Praha 3 

www.rscr.cz 

tel.: 234 462 074-7 

e-mail: rscr@rscr.cz 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 
- souhrnně jsou stížnosti hodnoceny jednou ročně v rámci procesu Řízení kvality (Zvyšování kvality 

sociální služby)  

- vedoucí pracovníci si na poradách úseku minimálně 1x ročně ověřují, zda jejich podřízení 

pracovníci rozumí cílům a postupům pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností a 

dokáží je aplikovat v praxi (záznam v zápisu z porady úseku)  

- stížnosti a podněty chápeme jako něco, co nám může pomoci při zkvalitňování námi poskytovaných 

služeb, znamenají totiž zpětnou vazbu, která nám poskytuje cenné informace o našich službách. 

- dokumentace o stížnostech a o tom, jak byly tyto stížnosti vyřizovány, podléhá předpisům o 

archivaci a skartaci (jsou archivovány na základě dokumentu 72_Ř_2004 Spisový a skartační řád 

Domovů Na Třešňovce“ s ohledem na to, že obsahují řadu osobních i citlivých údajů). 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Stručný výtah dokumentu_domov pro seniory  

Příloha č. 2 Stručný výtah dokumentu _domov pro osoby se zdravotním postižením  

Příloha č. 3 Zápis z ústního podání  

Příloha č. 4 Zápis ze šetření stížnosti  

Příloha č. 5 Vyrozumění o vyřízení stížnosti   

http://www.rscr.cz/
mailto:rscr@rscr.cz
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Seznam změn a revizí dokumentu 

 
Verze Datum O b s a h  z m ě n y /  r e v i z e Podpis vlastníka 

6. 1.5.2014 Úprava obsahu v celém rozsahu, 

úprava formálních náležitostí 

dokumentu, aktualizace kontaktů  

 

7. 1.5.2017 1) Aktualizace kontaktů na 

vedoucí pracovníky organizace 

(str. 4)  

2) Aktualizace kontaktů 

v případě nespokojenosti 

původce stížnosti s jejím 

vyřízením pro možné podání 

odvolání (str. 7) 

3) Aktualizace kontaktů - příloha 

č. 1 

4)Aktualizace kontaktů – příloha 

č. 5  

 

8.  1.12.2018    1) Aktualizace kontaktů na 

vedoucí pracovníky organizace 

(str. 4)  

2) Aktualizace kontaktů - příloha 

č. 1,2 

3)Aktualizace kontaktů – příloha 

č. 5 

4) Aktualizace vlastníků úložišť  

 

9. 1.8.2019 1) Aktualizace kontaktů na 

vedoucí pracovníky organizace 

(str.4). 

2) Doplnění informací práce se 

srozumitelností dokumentu, 

doplnění oblasti ochrany 

osobních údajů (str. 6). 

3) Aktualizace kontaktů-příloha 

č. 1,2. 

4) Aktualizace kontaktů-příloha 

č. 5. 

5) Aktualizace místa uložení 

originálů a řízených výtisků 

dokumentu. 
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Místa uložení originálů a řízených výtisků dokumentu 

 

 
Originál Řízený 

 výtisk 

Úložiště Příjemce  Jméno Podpis 

1.  1. ředitel zařízení Zuzana Holická  

 1.  2. rozpočtář - VEÚ Jarmila Mílová  

 2.  3. mzdová účetní Jarmila Mílová  

 3.  4. zásobovač Jarmila Mílová  

 4.  5. účetní Jarmila Mílová  

 5.  6. sociální pracovnice - VSÚ Martina Panenková  

 6.  7. sociální pracovnice Martina Panenková  

 7.  8. PSS – aktivity Martina Panenková  

 8.  10. všeobecná sestra, PSS Světlana Pešková    

 9.  11. všeobecná sestra - VZÚ Jana Zučková  

 10.  12. všeobecná sestra - StS 2.NP Brigita Doubková  

 11.  14. všeobecná sestra - StS 3.NP Jitka Havrdová  

 12.  15. všeobecná sestra, PSS Brigita Doubková   

 13.  17. provozář- VStrÚ Diana Bubeníčková  

 14.  18. kuchař, kuchař (pomocný kuchař)   Diana Bubeníčková  

 15.  19. technický pracovník - VPTÚ Pavel Šmíd  

 16.  20. provozně technický úsek Pavel Šmíd  

 17.  21. provozně technický úsek Pavel Šmíd  

 18.  24. sociální pracovnice – VSÚ Světlana Pešková  
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Seznámení s dokumentem 
S dokumentem byli seznámeni níže uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že obsahu 

dokumentu rozumí a zavazují se dle něj postupovat v každodenní praxi při výkonu pracovních 

povinností:                                                               

 
Jméno 

zaměstnance 

Pozice 

v organizační 

struktuře 

Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  

 

 


