
Směrnice pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo 
způsob poskytování sociální služby 
- Pečovatelská služba Židlochovice. 

 
Čl. 1 

Předmět a rozsah úpravy 
1. Tato směrnice stanovuje jednotný postup pro podávání, projednávání, evidenci 

a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
v Pečovatelské službě Židlochovice, organizační složce města Židlochovice.  

 
Čl. 2 

Pojmy 
1. Stížnost je vyjádřená nespokojenost s kvalitou a poskytováním služby, s řízením 

práce, s organizací práce. 
2. Připomínka je výtka ke službě, kterou uživatel neoznačí za stížnost. 
3. Námět je návrh na zlepšení služby. 
4. Stěžovatel je fyzická osoba, která podává stížnost a dosáhla 18 let. 
 

Čl. 3 
Kdo si může stěžovat 

Stěžovat si může sám uživatel, nebo jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která tak 
činí v zájmu uživatele a bude ho při vyřizování stížnosti zastupovat. 
 

Čl. 4 
Způsoby podání stížnosti 

1. Písemně poštou na adresu Pečovatelská služba Židlochovice, Masarykova č. 115, PSČ 
66701 Židlochovice.  
Předáním písemné stížnosti kterémukoliv zaměstnanci PS, ten ji předá vedoucí PS. 

2. Telefonicky na číslo 547 238 578, 604 290 417 v pracovní době PS. 
3. Ústně vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice, nebo kterémukoli  pracovníkovi PS. 
4. E-mailem na adresu: brazdova@zidlochovice.cz 
5. Do „Schránky důvěry“, kam lze podávat stížnosti i anonymně. Tato schránka je 

umístěna v Domě s pečovatelskou službou, ve vstupní hale, Masarykova č.115, 
Židlochovice. 

 
Čl. 5 

Obsah stížnosti 
1. Stížnost musí obsahovat jméno a bydliště stěžovatele. Není-li autorem stížnosti  

uživatel služby, je třeba uvést za koho si autor stěžuje. 
2. Konkrétní popis toho, na co si stěžovatel stěžuje. Např. událost, okolnosti, jednání 

pracovníků PS, osob, které se podle mínění stěžovatele dopustily nesprávného nebo 
protiprávního jednání, jímž vznikla uživateli služby nějaká újma nebo škoda. 

3. Datum události, popř. bližší popis události, která je napadána. 
4. Datum sepsání stížnosti a podpis stěžovatele. 



Čl. 6 
Evidence stížností a způsob jejich vyřizování. 

1. Všechny stížnosti a připomínky jsou evidovány ve zvláštní knize“Kniha stížností a 
připomínek“. Stížnosti do knihy zapisuje vedoucí PS, v její nepřítomnosti jí 
stanovený zástupce. Záznam musí obsahovat:datum, kdy byla stížnost přijata, jméno 
a podpis příjemce stížnosti, iniciály stěžovatele a obsah stížnosti. O každé stížnosti 
je veden spis. Kniha je uložena v kanceláři vedoucí PS. 

2. Vedoucí PS Židlochovice je povinna řádně prošetřit všechny okolnosti stížnosti, 
posoudit jejich důvodnost a vypracovat návrh opatření k odstranění kritizovaných 
nedostatků. Zpracuje taky písemnou odpověď stěžovateli, tak aby bylo možno 
odpovědět maximálně do 30 dnů od podání stížnosti a zaslat stěžovateli písemné 
vyrozumění. Pokud by nebylo možné stížnost v tomto termínu vyřídit, musí být 
odhadem stanovena nová lhůta vyřízení a tato skutečnost stěžovateli písemně 
oznámena. 

3. Anonymní stížnosti vhozené do schránky se považují pouze za připomínky nebo 
náměty, protože není komu odepsat. Schránku vybírá vedoucí PS /nebo jí určený 
zástupce/každé první pondělí v měsíci. Připomínky a náměty se zapisují se do knihy 
stížností a použijí se jako náměty pro zkvalitnění služby. Uživatelé jsou seznamováni 
formou nástěnky na DPS o přijatých opatřeních, která plynou z podnětů za schránky. 

4. Drobné ústní stížnosti se také evidují v „Knize stížností a připomínek“. Vedoucí PS, 
nebo pracovník PS je vyřeší dle domluvy se stěžovatelem na místě. V takovém 
případě na stížnost písemně neodpovídáme. Pokud je i ústní stížnost závažnějšího 
charakteru, doporučí vedoucí PS, nebo pracovník PS stěžovateli, aby stížnost podal 
v písemné formě. Drobné ústní stížnosti na kvalitu stravy průběžně eviduje vedoucí 
PS zvlášť a předává je jednou měsíčně vývařovně. V případě, že stěžovatel odebrané 
jídlo reklamuje z důvodu nepoživatelnosti, vrací se celý oběd do školní jídelny. 
Odpovědný pracovník školní jídelny posoudí a vyřídí reklamaci ihned. Po uznání 
reklamace dostává stěžovatel náhradní jídlo, nebo je mu oběd odepsán.  

5. Stěžovatel nesmí být poškozen ve svých právech a právem chráněných zájmech tím, 
že podal stížnost, a to ani v případě, že se stížnost ukáže jako bezdůvodná. 

6. Zjistí-li se v průběhu šetření a vyřizování stížnosti skutečnosti, které zakládají 
podezření ze spáchání trestného činu, podle příslušných právních předpisů je 
vedoucí PS povinna informovat starostu města Židlochovice, jako zástupce 
zřizovatele a ten rozhodne o dalším postupu organizace v této věci. 

 
Čl. 7 

Oznámení o výsledku vyřízení stížnosti 
Po prošetření stížnosti musí být stěžovateli zaslán písemnou formou výsledek. Písemná 
forma obsahuje: datum vyřízení stížnosti, jméno a podpis osoby, která stížnost 
vyřizovala, výsledek vyřízení stížnosti-je-li opodstatněná, neopodstatněná, nebo že se to 
nepodařilo zjistit a je nutné zdůvodnění. Je uvedeno, jaká opatření byla přijata. Musí 
zde být uvedeno jakým způsobem a kam se může stěžovatel odvolat, pokud nebude 
spokojen s vyřízením stížnosti. 
  



Čl. 8 
Orgány, kam se může stěžovatel dále odvolat 

1. Stěžovatel, nebo jeho oprávněný zástupce se může proti výsledku vyřízení stížnosti 
odvolat ke zřizovateli poskytovatele, to je Město Židlochovice, Masarykova č.100, 
667 01 Židlochovice - starosta města. 

2. Nebo na Jihomoravský krajský úřad - odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 2/6, 
Brno. 

3. Nezávislými orgány pro sledování lidských práv, kam je možné se také obrátit: 
Kancelář veřejného ochránce práv, adresa: Údolní 39, Brno, PSČ 602 00 
Český helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1 

 
Čl. 9 

Informování klientů o možnosti podat stížnost 
Zájemce o poskytování pečovatelské služby je při uzavírání smlouvy vždy seznámen 
a právem si stěžovat, o tom kam podat stížnost a jakým způsobem. Je seznámen 
s existencí „Schránky důvěry.Klíčoví pracovníci v průběhu poskytování služby také o 
těchto možnostech klienty průběžně informují. 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

Stížnosti jsou motivem k zlepšování kvality služby. 
Tato směrnice nabývá platnosti dne podpisu vedoucí PS Židlochovice. 
 
 
 
 
Dne 1. 6. 2009 
 
 
 
 
 
 

Lenka Brázdová 
vedoucí pečovatelské služby Židlochovice 


