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 Služba: odborné sociální poradenství 

 Kategorie G – Pravidla, postupy 

Interní číslo dokumentu: G 5060 

 
 

Pravidla pro řešení námětů, připomínek a stížností 
uživatelů 

Platnost od: 3. 3. 2016 
 
 

 
1) Organizace vnímá připomínky a stížnosti uživatelů jako nástroj pro zkvalitňování poskytované služby. 
2) Organizace označuje náměty, připomínky, stížnosti, pochvaly, ocenění apod. společným pojmem „podnět“. 

 
 
Právo na podání podnětu uživatelem 

1) Uživatel si může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, může podávat podněty ke službě. 
2) Podnět lze podat jmenovitě nebo anonymně. 
3) Za žádné podání podnětu není uživatel ani zvýhodňován (v případě pochvaly) ani znevýhodňován (v případě 

podání stížnosti), pracovníci dodržují PŘ C 10_Etický kodex CZP LK. 
4) Podnět může podat uživatel nebo zástupce uživatele. 
5) Podnět může ve prospěch uživatele podat i jiná, zainteresovaná osoba. 
6) Podnět lze podat ústně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. 
7) K podání podnětu je možné využít také „Knihu přání a stížností“ nebo schránku organizace, které jsou k 

dispozici na každé pobočce organizace. Schránka organizace je označena a umístěna tak, aby zajistila 
anonymitu uživatele. 

8) Uživatel může při podávání podnětu požádat o pomoc pracovníka organizace. 
9) Pro přijímání podnětů má organizace vytvořený formulář OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, 

připomínky a stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb. Uživatel může, ale nemusí, tento formulář vyplnit. 
10) Při jednání s uživatelem pracovníci dodržují PŘ C 20_Pravidla komunikace s klienty 
11) Podá-li uživatel podnět jmenovitě, obdrží od organizace zprávu o způsobu jejího vyřízení, resp. poděkování za 

podání podnětu. V případě anonymního podnětu bude řešení podnětu zveřejněno na webových stránkách 
organizace a na nástěnce organizace. Řešení bude vyvěšeno do 30 dní od podání podnětu a bude vyvěšeno 
minimálně po dobu 30 kalendářních dní. 

12) O možnosti podat podnět a o skutečnosti, že podání podnětu nevede k diskriminaci ani znevýhodnění ze strany 
pracovníků organizace, je uživatel informován již před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby.  

13) Podáním podnětu není dotčeno právo uživatele obrátit se na další orgány, např.: 
 Správní rada CZP LK, 460 01 Liberec, Zahradní 415/10 
 Veřejný ochránce práv - Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 
 Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5  

 
 
 
 
Přijmutí podnětu 

1) Organizace řeší podněty, které se týkají služeb poskytovaných organizací.  
2) Organizace neřeší podněty týkající se jiných organizací nebo služeb, které organizace sama neposkytuje.  

V případě takového podnětu, zamítne podnět písemně vedoucí pobočky. 
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3) Podnět přijímá primárně vedoucí pobočky, v případě nepřítomnosti každý pracovník organizace. 
4) Potvrzení o přijetí podnětu vydává vedoucí pobočky na požádání uživatele: 

a) Okopírováním přijaté stížnosti 
b) Vyznačením data přijetí stížnosti na kopii 
c) Podepsáním kopie 
d) Předáním kopie upravené podle bodů a)-c) uživateli.  
e) Za potvrzení slouží také poštovní podací lístek. 

5) Způsoby podání podnětu: 
a) Ústní, telefonicky: 

1. Přijímající pracovník vyplní formulář OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a 
stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb  

2. Uživatel může, ale nemusí, uvést kontaktní údaje 
3. Uživatel může, ale nemusí, podnět podepsat. 

b) Písemně – na OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti na kvalitu 
poskytovaných služeb 
1.  Pracovník potvrdí přijetí stížnosti na formuláři.  

c) Písemně – dopisem nebo do schránky organizace 
1. Přijímající pracovník vyplní formulář OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a 

stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb organizace, vypíše známé údaje, stručně popíše stížnost, 
vyznačí způsob přijetí stížnosti 

2. Za kontaktní údaje se považují údaje uvedené v písemnosti, nejsou-li údaje uvedeny, považuje se 
stížnost za anonymní. 

3. Podání uživatele se přiloží k OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti na 
kvalitu poskytovaných služeb 

4. Schránku organizace kontroluje vedoucí pobočky denně, v pracovních dnech, v případě jeho 
nepřítomnosti sociální pracovník. 

d) E-mailem 
1. Přijímající pracovník vyplní OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti na 

kvalitu poskytovaných služeb organizace, vypíše známé údaje, stručně popíše stížnost, vyznačí 
způsob přijetí stížnosti 

2. Za kontaktní údaje se považují údaje uvedené v e-mailu 
3. E-mail se vytiskne a přiloží k OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti na 

kvalitu poskytovaných služeb 
e) Zápisem do „Knihy přání a stížností“ 

1. Postupuje se jako v bodě 3)c), k OSP H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti 
na kvalitu poskytovaných služeb se připojí kopie zápisu z „Knihy přání a stížností“ 

2. „Knihu přání a stížností“ kontroluje vedoucí pobočky 1x měsíčně.  Kontrolu potvrzuje podpisem na 
poslední straně „Knihy přání a stížností“.  

 
6) Číslo stížnosti přiděluje vedoucí pobočky a to ve tvaru pořadové číslo stížnosti v kalendářním roce – lomeno – 

kalendářní rok (např. 03/2008). 
7) Podnět, včetně příloh, se založí do šanonu „Podněty k poskytovaným službám“ 

 
 
Vyřizování podnětů - obecné 
 

1) Podněty vede organizace v režimu ochrany osobních údajů. 
2) Každý podnět, včetně anonymního, je řešen. 

a) Podněty na časový rozvrh služby řeší primárně dispečerka. 
b) Ostatní podněty řeší vedoucí pobočky. 
c) Stížnosti na vedoucí pobočky řeší ředitel organizace. 
d) Stížnosti na ředitele organizace řeší Správní rada CZP LK, 460 01 Liberec, Zahradní 415/10 

3) Lhůta pro vyřízení podnětu je 30 kalendářních dní od doručení podnětu.  
4) Stížnost je vyřizována písemně na OSP_H 5810_Formulář pro řešení stížností na kvalitu poskytovaných služeb 
5) Náměty, připomínky, pochvaly jsou vyřizovány na OSP_H 5820_Formulář pro řešení námětů a připomínek ke 

kvalitě poskytovaných služeb 
6) Pokud jsou u podnětu uvedeny kontaktní údaje, je vyřešení podnětu vždy předáno kontaktní osobě. 
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7) Za zaslání odpovědi ve stanovené lhůtě, je odpovědná vedoucí pobočky. 
8) V případě anonymního podnětu je řešení podnětu zveřejněno na webových stránkách organizace a na nástěnce 

organizace (naproti schránce). Řešení bude vyvěšeno do 30 dní od podání podnětu a bude vyvěšeno minimálně 
po dobu 30 kalendářních dní. 

9) Za vyřízení anonymního podnětu ve stanovené lhůtě, je odpovědná vedoucí pobočky. 
10) Uživatel se může do 21 dní po obdržení odpovědi odvolat, a to vždy k nadřízenému řešiteli podnětu. 

 
 
 
Řešení stížnosti 

1) Obsahuje konstatování, zda je stížnost důvodná nebo ne. Pokud byla stížnost shledána jen částečně důvodnou, 
je třeba přesně uvést, v čem byla oprávněná a v čem nikoliv. 

2) V kladném případě uvede pracovník odpovědný za vyřízení stížnosti postupy při ověřování a jejich výsledek.  
3) Součástí vyřízení stížnosti jsou nápravná opatření nebo jiné návrhy na řešení situace nebo postupu či chování 

osoby, na které byla podána stížnost a případná omluva.  
4) Písemné informování uživatele o způsobu vyřízení stížností obsahuje datum vyřízení stížnosti, jméno a podpis 

odpovědné osoby, která podnět vyřizovala. 
5) Písemné informování uživatele o způsobu vyřízení stížnosti obsahuje informace, jakým způsobem a kam se 

může stěžovatel odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti. Postup platí i pro anonymní podněty. 
 
 
 
Řešení námětů, připomínek (pochval) 

1) Obsahuje konstatování, zda je podnět organizaci známý.  
2) Pracovník odpovědný za vyřízení podnětu uvádí postupy a dokumenty, podle kterých byl podnět ověřen, resp. 

zpracován.  
3) Součástí vyřízení podnětu je závěr, jestli je podnět realizovatelný, v jakém časovém horizontu, jakým 

způsobem.  
4) Písemné informování uživatele o způsobu vyřízení podnětu obsahuje datum vyřízení podnětu, jméno a podpis 

odpovědné osoby, která podnět vyřizovala. 
5) Písemné informování klienta o způsobu vyřízení podnětu obsahuje informace, jakým způsobem a kam se může 

podavatel podnětu odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením podnětu. 
6) V případě anonymního podnětu je řešení podnětu zveřejněno na webových stránkách organizace a na nástěnce 

organizace (naproti schránce). Řešení bude vyvěšeno do 30 dní od podání podnětu a bude vyvěšeno minimálně 
po dobu 30 kalendářních dní. 

 
 
 
Evidence a zpracování námětů, připomínek nebo stížností 
 

1) Všechny OSP_H 5800_Formulář pro přijmutí námětu, připomínky a stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb 
jsou evidovány a zakládány.  

2) Kontrolu, že podnět byl řádně vyřešen, provádí 1x měsíčně vedoucí pobočky. Záznam o provedené kontrole 
vedoucí pobočky zaznamená do OSP_H 5830_Arch kontroly vyřízení stížností a připomínek. 

3) Písemné statistické zpracování a vyhodnocování všech námětů, připomínek a stížností probíhá 1x ročně, v 
lednu následujícího roku, odpovídá vedoucí pobočky. 
sArchivace a skartace se provádí podle F 210_Spisového a skartačního řádu. 


