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 Pojmy 
 

Konečný uživatel – osoba se zdravotním znevýhodněním, kterému poskytuje osobní asistent pomoc a podporu 
Pečující osoba – osoba, která trvale pečuje o konečného uživatele 
Klient – konečný uživatel, pečující osoba 
Organizace - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s, poskytovatel sociální služby 

Obecné 
 

1)  Zájemce osloví sociálního pracovníka organizace s požadavkem na odlehčovací službu (osobně, 
telefonicky, e -mailem nebo písemně). 

 
2)  Všechny zásadní dokumenty organizace potřebné pro poskytování služby, resp. pro uzavření smlouvy, je 

možné na žádost klienta poskytnout při zahájení jednání o poskytnutí služby. 
 
3)  Všechny zásadní dokumenty organizace potřebné pro poskytování služby, resp. pro uzavření smlouvy, 

mohou konečný uživatel a/nebo pečující osoba obdržet také alternativním způsobem, podle svých potřeb, 
v hlasové podobě, v obrázkové podobě  nebo ve znakovém jazyku, dokumenty lze vytisknout větším 
písmem. 
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Bližší specifikace některých zásad poskytování služby 
 

1) Služba je poskytována na celém území Libereckého kraje (regionálně dle příslušné pobočky).  
 

2) Odlehčovací služba je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Organizace poskytuje konečnému uživateli péči, pečující osobě tím vytváří prostor pro 
odpočinek a načerpání sil. 

 
3) Odlehčovací služba je poskytována klientům, tj. osobám uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí odlehčovací 

služby. Smluvními partnery organizace jsou konečný uživatel a pečující osoba (Smlouva o poskytnutí 
odlehčovací služby je třístranná). 

 
4) Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí klientů a při činnostech, 

které klient potřebuje, zejména v jeho přirozeném prostředí: 
a) v domácnosti klienta  
b) ve školských zařízeních (MŠ, ZŠ, střední školy, vysoké školy)  
c) v sociálním zařízení (domovy pro seniory)  
d) v dalších místech (zdravotní zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). 
Ve výše zmíněných zařízeních je služba poskytování v souladu s provozním řádem daného zařízení 
a na základě smlouvy o spolupráci.  

 
5)  Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby se poskytují v rozsahu uvedeném v Zákonu č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách.   
Činnosti Služby organizace poskytuje dle Pracovních postupů. Celé znění pracovních postupů si uživatel 
může vyžádat o soc. pracovníka organizace.  

 
6)  Odlehčovací služba je poskytována podle standardů kvality, v souladu s interními pravidly, včetně 

pracovních postupů, a specifikována na základě individuálních potřeb klientů a je v souladu s právy 
a zájmy klientů.  

 
7)  Osobní asistent nesmí od klientů přijímat finanční dary. Věcné drobné dary může osobní asistent přijímat 

zcela výjimečně, maximálně do hodnoty 50 Kč/ 1 měsíc/ 1 klient PŘ G 9000_Pravidla pro přijímání darů. 
 

Formální podmínky poskytnutí služby 
 

1) Poskytnutí osobních a citlivých  údajů nezbytných pro uzavření smlouvy a poskytování služby 
Organizace má zpracovaný dokument Ochrana osobních údajů: Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje o.p.s. Tento dokument je vyvěšený na webových stránkách organizace a je k dispozici 
v písemné podobě u sociálního pracovníka. 

 
2) Osobní návštěva sociálního pracovníka pobočky v doprovodu dalšího pracovníka organizace (dispečer, 

osobní asistent) u zájemců doma, resp. v místě poskytnutí služby, při které dojde k sociálnímu šetření, ev. 
k podpisu Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby 

a) Účelem sociálního šetření v přirozeném prostředí zájemců je specifikace podmínek poskytování služby 
tak, aby podmínky služby byly srozumitelné zájemcům a poskytovatel získal podklady potřebné pro 
poskytnutí služby. 

b) Zájemci si sami, resp. s podporou sociálního pracovníka, určují individuální cíle, kterých chtějí pomocí 
služby dosáhnout.  
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c) Podle individuálních potřeb potenciálních klientů je dohodou mezi klienty a sociálním pracovníkem 
stanoven rozsah poskytovaných služeb. Rozsah služby zaznamená sociální pracovník pobočky do 
Záznamu ze sociálního šetření při zahájení služby, který následně založí do „Karty klienta“.  „Kartě 
klienta“ jsou založeny písemné záznamy související s poskytováním služby. Klient může do „Karty 
klienta“ nahlížet dle Pravidel nahlížení do dokumentace klienta. 

d) Sociální pracovník pobočky, resp. dispečerka pobočky, dohodne s klienty způsob přístupu do 
domácnosti: 
• potenciální konečný uživatel a/nebo pečující osoba bude otevírat sám 
• otevírat bude rodinný příslušník, soused 
• zájemce předá organizaci klíče od bytu/domu; předání klíčů je nutné učinit písemně na formuláři 

(Záznam o předání klíčů organizaci; organizace má zpracovaný dokument Evidence klíčů, který 
stanovuje způsob zacházení s klíči klienta a způsob ochrany jeho klíčů před ztrátou nebo 
odcizením. 

e) Potenciální konečný uživatel a pečující osoba jsou podrobně seznámeni se všemi právy a povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy, jak z jejich strany, tak i ze strany organizace. 
 

3) Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby je vyjádřený jejím podpisem všemi 
zúčastněnými stranami – organizací, konečným uživatelem a pečující osobou. 

a)  Potenciální konečný uživatel i pečující osoba jsou podrobně seznámeni se všemi právy a povinnostmi 
jak z jejich strany, tak i ze strany poskytovatele, vyplývajícími ze smlouvy, ještě před jejím podpisem.  

b)   Smlouva se připravuje ve 3 vyhotoveních (originálech), jedno obdrží konečný uživatel, jedno pečující 
osoba, jedno obdrží organizace. 

c)  K podpisu jsou oprávněny zletilé osoby, které nebyly omezeny ve svéprávnosti, opatrovníci a zákonní 
zástupci, kteří pečují o konečného uživatele.  

d)   Po podepsání smlouvy vystavuje organizace Oznámení o poskytovateli pomoci.  
 

4) V průběhu poskytování služby může konečný uživatel společně s pečující osobou písemně požádat o změnu 
poskytování služby; s organizací o této změně sepíší dodatek ke Smlouvě o poskytnutí odlehčovací služby.  
 

Personální zajištění služby 
 
1) O personálním zajištění služby rozhoduje organizace.  

 
2) Odlehčovací službu poskytují klientům osobní asistenti pobočky. Organizace neumožňuje klientům výběr 

konkrétního osobního asistenta ani volbu mezi osobní asistentkou-ženou a osobním asistentem-mužem. 
Odmítnutí konkrétního osobního asistenta je součástí výpovědního důvodu ze strany organizace (viz kap. 
Důvody pro ukončení poskytování odlehčovací služby ze strany organizace). 

 
3) Osobní asistenti jsou u klienta předem zaučeni, tj. jsou připraveni kvalifikovaně poskytnout odlehčovací 

službu konkrétnímu klientovi. Klienti jsou povinni zaučení osobních asistentů umožnit. Odmítnutí zaučení 
klientem je součástí výpovědního důvodu ze strany organizace (viz kap. Důvody pro ukončení poskytování 
odlehčovací služby ze strany organizace). 

 
4) Pokud sociální pracovník na základě sociálního šetření vyhodnotí odlehčovací službu  specificky náročnou 

(fyzicky, prostorově atd.), organizace zajistí službu 2 osobními asistenty (sazba dle aktuálního ceníku).    
 

Organizační zajištění poskytování odlehčovací služby 
 

1) Organizace poskytuje odlehčovací služby v termínech a rozsahu sjednaných ve Smlouvě o poskytování 
odlehčovací služby. 
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2) Rozpis služeb (tj. určení, kteří osobní asistenti budou u konečného uživatele poskytovat konkrétní službu) 
určuje dispečerka pobočky.  
 

3) Službu pro nové klienty a nové požadavky stávajících klientů zajišťuje organizace nejdříve po 48h od 
oznámení požadavku a dle kapacity služby. O kratší době může rozhodnout vedoucí pobočky s ohledem 
na kapacitní možnosti služby. 
 

4) Organizace nezajišťuje službu v době provozních porad (1x měsíčně) a v době supervizí (1x za 2 měsíce) 
a max. 2x ročně v době povinného vzdělávání a týmových aktivit. Službu je možné poskytnout po dohodě 
s dispečerem, v jiném termínu. 
 

5) Osobní asistent má právo písemně odmítnout poskytnout službu u konkrétního klienta z různých důvodů. 
Osobní asistent může odmítnout vykonání služby také v případě, že klient je pod vlivem alkoholu nebo 
omamných látek v takovém rozsahu, že ohrožuje zdraví nebo život osobního asistenta nebo znemožňuje 
vykonání sjednané služby. Ze stejného důvodu může osobní asistent přerušit již poskytovanou službu 
a odejít z místa poskytování odlehčovací služby. V takovém případě osobní asistent ihned informuje 
dispečera, který rozhodne o dalším postupu. Osobní asistent bezodkladně vyhotoví písemný zápis a 
informuje vedoucí pobočky. 
 

6) Konečný uživatel i pečující osoba jsou s osobními asistenty předem seznámeni. Seznámení s osobními 
asistenty probíhá vždy pod dohledem minimálně jednoho pověřeného pracovníka organizace (např. 
sociální pracovník, dispečer, klíčový osobní asistent, osobní asistent, který službu u klientů poskytuje) 
Pozn: Osobní asistenti se prokazují na požádání klienta služebním průkazem.  
 

7) V případě, že v organizaci nastane nouzová nebo havarijní situace takového rozsahu, že organizace 
nebude moci zajistit službu zaškoleným osobním asistentem (např. chřipková epidemie), oznámí 
dispečerka konečnému uživateli i pečující osobě tuto skutečnost a následně organizace postupuje podle 
dohody s klienty (např. službu zajistí nezaučený osobní asistent). 
 

8) Každý konečný uživatel má s pečující osobou určenou společnou klíčového osobního asistenta, který se 
stará o koordinaci specifického organizačního zajištění služby u klientů (např. individuální plánování, 
zaznamenání informací potřebných pro průběh služby, výběr plateb za službu).  
 

9) Povinností osobního asistenta je seznámit se, se všemi podstatnými a organizaci dostupnými informacemi, 
před poskytováním služby u klientů, včetně případného zajištění klíče od konečného uživatele, bylo-li 
sjednáno, že osobní asistent odemyká klíčem svěřeným organizaci. 
 

10) Pracovníci v přímé péči a pracovníci, kteří řídí a kontrolují práci pracovníků v přímé péči, mají přístup ke 
„Kartě klienta“. 

 

Povinnosti klientů v souvislosti s poskytováním služby 
 

1) Klienti jsou povinni umožnit osobnímu asistentovi poskytnutí služby.  
a) Klienti musí umožnit osobním asistentům přístup do prostředí, ve kterém má být poskytována 

odlehčovací služba. 
b) Klienti musí vytvořit podmínky a poskytnout  prostředky pro bezpečné poskytování odlehčovací 

služby (zajistit funkční kompenzační pomůcky, zajistit domácí zvířata). 
c) Klienti musí umožnit osobnímu asistentovi použití pracovních pomůcek.  
d) Klienti musí zajistit, nedohodne-li se s osobním asistentem jinak, aby v době poskytování služby 

v přirozeném prostředí klienta nikdo nekouřil. 
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e) Jestliže klienti neumožní osobnímu asistentovi poskytnutí služby, přeruší osobní asistent službu, 
informuje dispečera pobočky a dále postupuje podle jeho pokynů. 

2) Umožnit vedoucí pobočky sociální šetření v místě poskytování odlehčovací služby do 14 dní 
od prokazatelné výzvy ze strany organizace, pokud: 
a) Klienti si stěžovali na nekvalitně poskytnutou službu. 
b) Klienti si stěžovali na chování osobního asistenta v souvislosti s poskytovanými úkony odlehčovací 

služby. 
c) Osobní asistent si stěžoval na chování klienta v průběhu poskytování odlehčovací služby. 
d) Klienti odmítli poskytování služby konkrétním osobním asistentem. 
e) Klient odmítl zaučení konkrétního osobního asistenta. 

 
3) Neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi jakékoliv skutečnosti, které by bezprostředně mohly ovlivnit 

poskytování služby – ustanovení či změna opatrovnictví, infekční onemocnění, zrušení služby, aj. 
 

4) Hradit úhradu za službu ve sjednané výši a ve sjednaných termínech. 
 
5) Klienti při poskytování služby nesmí: 

a) Vytvářet nedůstojné nebo nepřátelské prostředí, ponižovat pracovníky organizace, vysmívat se 
jim, apod. 

b) Sexuálně obtěžovat osobní asistenty ani jiné pracovníky organizace, a to ani slovně. 
c) Ohrožovat a napadat pracovníky organizace. 

 

Odpovědnost za službu 
 

1) Za službu jsou zodpovědní klienti. V rozsahu služby a zároveň v rozsahu uzavřené Smlouvy o poskytnutí 
odlehčovací služby je přání konečného uživatele rozhodující. Výjimku tvoří pouze vyšší mravní princip 
(např. ochrana života).  

 
2) Za provedení činností dle interních předpisů a za individuální specifika osobního asistenta, např. za tempo 

vykonávání činností, odpovídá osobní asistent. 
a) Osobní asistent poskytuje odlehčovací službu podle interních předpisů, zejména dodržuje 

dokument Pracovní postupy a dokument Etický kodex. 
b) Osobní asistent musí přijít na službu ve sjednanou dobu a poskytovat službu v rozsahu Smlouvy 

o poskytnutí odlehčovací služby. 
c) Osobní asistent nesmí přijít na službu s žádným doprovodem.  

1. Výjimkou je zaučení nového osobního asistenta. Se zaučením klient souhlasí předem 
a souhlas se zaučením může kdykoliv odvolat, i během již poskytované služby. 

2. Výjimkou je vedoucí pobočky při sociálním šetření dle kap. „Povinnosti klienta v souvislosti 
s poskytováním služby“ těchto Pravidel. 

 
3) Klienti mají právo na přiměřené riziko, organizace v takovém případě žádá klienty o poskytnutí písemného 

závazku přijetí následků takového jednání. Příklad: Konečný uživatel nedokáže sedět na vozíku, odmítá ale 
použití poutacího pásu. Organizace žádá klienty o písemné vyjádření, že si jsou vědomi rizika pádu 
z vozíku. 

 
4) Klienti odpovídají za následky, ke kterým vede poskytnutí odlehčovací služby na základě jejich pokynů.  

a) Příklad: Konečný uživatel nedokáže sedět na vozíku, odmítá ale použití poutacího pásu. Zároveň 
odmítá organizaci poskytnout písemné vyjádření, že si je vědom rizika pádu z vozíku. Klienti jsou 
odpovědní za veškeré následky z případného pádu.  

b) Pokud by klienti požadovali použití poutacího pásu a osobní asistent by pás nepoužil, odpovídal by 
za případný pád a jeho následky v celém rozsahu osobní asistent. 
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5) Za dodržení sjednaného časového rozsahu odlehčovací služby odpovídá osobní asistent. Jestliže klienti 
požadují činnost, kterou pravděpodobně nebude možné dokončit ve sjednaném časovém rozsahu, 
upozorní osobní asistent klienty na tuto skutečnost. Přejí-li si klienti nadále činnost poskytnout, osobní 
asistent činnost poskytne. Pokud následně není možné z časových důvodů činnost dokončit, informuje 
osobní asistent dispečera, popř. kompetentního sociálního pracovníka a postupuje dle jeho pokynů.  
a) Pokud to provozní podmínky umožní, může dispečer (kompetentní sociální pracovník) povolit 

prodloužení sjednané služby. Prodlouženou dobu služby klient hradí dle platného ceníku. 
V případě, že se situace opakuje, sociální pracovník nabídne klientovi sociální šetření s možností 
upravení rozsahu služby formou dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud to provozní podmínky neumožní, osobní asistent odchází dle rozsahu uvedeného ve 
smlouvě.  

 
6)  Jestliže klienti s osobním asistentem nespolupracují, např. při doprovodu odmítají osobnímu asistentovi 

sdělit cíl cesty, osobní asistent klienty (konečného uživatele) upozorní na riziko překročení sjednané doby 
odlehčovací služby a její ukončení, aniž by byla dokončena činnost, kterou osobní asistent poskytuje.  

 

Individuální plánování 
 

1) Odlehčovací služba je vždy poskytována individuálně, v přiměřeném rozsahu zdravotní a sociální situaci 
konečného uživatele tak, aby klienty motivovala, podporovala v sociálním začleňování, zvyšování a rozvoji 
schopností a dovedností. 
 

2) Individuální plánování chápe každého klienta jako jedinečnou osobnost, s jedinečnými požadavky 
a individuální zdravotní a sociální situací.  
 

3) Individuální plánování je proces kontinuální, trvá od začátku jednání o poskytování služby až do jejího 
ukončení. 
 

4) Termíny pravidelného individuálního plánování jsou: leden – duben – červenec – říjen. Za pravidelné 
individuální plánování a vyhodnocování individuálního plánování odpovídá klíčový osobní asistent.  
 

5) Cíl individuálního plánování si stanovují klienti, cíl však musí být v souladu s posláním sociální služby. 
Osobní asistent pracuje i s nereálnými cíli klientů, snaží se najít cestu (tj. dílčí cíl), která by klienty 
k nereálnému cíli přiblížila. 
 

6) Klienti mají právo měnit svoje individuální cíle.   
 

7) Dokumentace Individuálního plánování se řídí obecnými pravidly organizace, zejména pravidly změn textu 
(je zakázáno bělení, přelepování, škrtání je možné pouze jednou souvislou čarou a musí být doplněno 
podpisem osoby, která škrtnutí provedla, apod.) 
 

8) Individuální plán uživatele_cíle je založen v „Kartě klienta“, kopie Individuálního plánu uživatele_cíle, 
včetně vyhodnocení cílů, je uložena u konečného uživatele.  

 
9) Dokument Pravidla individuálního plánování mohou klienti obdržet na požádání v plné verzi. 

Podněty ke službě (pochvaly, připomínky, stížnosti) 
 
1) Organizace vnímá připomínky a stížnosti klientů jako nástroj pro zkvalitňování poskytované služby. Za 

žádné podání podnětu není klient ani zvýhodňován (v případě pochvaly), ani znevýhodňován (v případě 
podání stížnosti).  
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2) Klienti si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, mohou podávat podněty ke službě.  
a) Podnět lze podat jmenovitě nebo anonymně. 
b) Podnět může podat klient nebo zástupce klienta. 
c) Podnět lze podat ústně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. 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 klienta. 

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

 
3) Přijetí podnětu 

a) Organizace řeší podněty, které se týkají služeb poskytovaných organizací.  
b) Podnět přijímá primárně vedoucí pobočky, v případě nepřítomnosti každý pracovník organizace; 
potvrzení o přijetí podnětu se vydává na požádání klienta. 
 

4)  Vyřizování pochval a připomínek ke službě  
a) Pochvaly a připomínky zaznamenává a řeší vedoucí pobočky. Pochvala je předána pracovníkovi, 

jemuž je určena, v nejbližším možném termínu a zaznamenána do příslušného formuláře. 
Připomínku dle složitosti a závažnosti řeší vedoucí pobočky s klientem a konkrétním pracovníkem 
či celým pracovním týmem, všechny zúčastněné seznámí s řešením a současně jej zaznamenává 
do příslušného formuláře. 

5)  Vyřizování stížností 
a) Stížnost na osobní asistenty, na dispečera a na terénního sociálního pracovníka řeší vedoucí 

pobočky.  
b) Stížnost na vedoucí pobočky řeší ředitel organizace.  
c) Stížnost na ředitele organizace řeší Správní rada CZP LK. 
 

6)  Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní od jejího doručení.  
a) Pokud jsou u stížnosti uvedeny kontaktní údaje, je vyřešení vždy předáno kontaktní osobě.  
b) V případě anonymního podání stížnosti je řešení zveřejněno na webových stránkách organizace 

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

c) Písemné informování klienta o způsobu vyřízení stížnosti obsahuje informace, jakým způsobem 
a kam se může stěžovatel odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti.  Klient se může 
odvolat do 21 dní po obdržení odpovědi, a to vždy k nadřízenému řešiteli podnětu. 

 
6) Dokument Pravidla pro řešení podnětů – pochval, připomínek a stížností uživatelů mohou klienti 

obdržet na požádání v plné verzi. 
 

Nouzové a havarijní situace 
 

1) Všichni pracovníci organizace jsou při nástupu zaškoleni a následně pravidelně proškolováni v: 
a) BOZP 
b) Požární ochraně 
c) První pomoci 
d) Školení řidičů referentů  
e) jiné - podle potřeb organizace. 
f) Při řešení situací obecného ohrožení (požár, zasažení el. proudem aj.) a dalších nouzových a 

havarijních situací, jedná pracovník v souladu s interními předpisy a výše uvedenými školeními.  
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2) Klienti řídí odlehčovací službu i v nouzových a havarijních situacích dle svých potřeb a přání. CZPLK školí 
a dlouhodobě vzdělává pracovníky ve výše uvedených oblastech tak, aby mohli poskytnout klientům 
účinnou podporu a pomoc, pokud by se klienti dostali do nouzové situace a jejich zdravotní stav jim v 
danou chvíli nedovoloval rozhodovat a jednat, osobní asistent postupuje dle obecně platných postupů, 
s nimiž byl seznámen na příslušných pravidelných školeních. 

 
3) V individuálních nouzových a havarijních situacích při poskytování odlehčovací služby jednotlivým 

klientům se pracovník organizace řídí sestaveným individuálním nouzovým a havarijním plánem (dále 
NHP). Individuální NHP obsahuje způsoby řešení ochrany klientů nebo jejich zájmů při individuálních 
nouzových a havarijních událostech, během nichž se klienti nachází v potenciálním nebo akutním 
nebezpečí a ke kterým může dojít v průběhu poskytování odlehčovací služby.  

 
4) Cílem individuálního NHP je identifikovat, resp. eliminovat, potenciální nebo akutní ohrožení konečného 

uživatele v průběhu poskytování služby.  
 

5) Individuální NHP plán sestavuje klíčový osobní asistent společně s klienty v termínech shodných s termíny 
individuálního plánování. 

 
6) Originál NHP je uložen v „Kartě klienta“, kopie NHP je uložena u konečného uživatele – v místě 

poskytování služby, společně s kopií IP. 
 

7) Organizace nezasahuje do osobního života klientů mimo sjednanou dobu poskytování služby, a to ani 
v potenciálně rizikových situacích. Situace mimo dobu poskytování odlehčovací služby nejsou předmětem 
individuálního NHP ani předmětem řešení situace klienta prostřednictvím pracovníků služby. (Co se stane 
mimo službu, to organizace žádným způsobem neřeší). 

 
8) Specifické situace odlehčovací služby: Klienti volají vedoucí nebo dispečera 

a) Pokud má osobní asistent při příchodu na službu zpoždění větší než 10 min. 
b) Pokud během poskytování služby dojde k úrazu osobního asistenta a ten není schopen sám tuto 

skutečnost oznámit organizaci. 
c) Pokud dojde k náhlému významnému zhoršení zdravotního stavu osobního asistenta a ten není 

schopen sám tuto skutečnost oznámit organizaci. 
d) Jestliže dojde k situaci, kdy osobní asistent není schopen poskytovat sjednanou službu ani 

kontaktovat organizaci.  
e) Kontakty na odpovědné pracovníky klienti obdrží při uzavření Smlouvy o poskytnutí odlehčovací 

služby. 
 

9) Nedostatečná okamžitá kapacita odlehčovací služby, např. chřipková epidemie, živelné pohromy, dopravní 
omezení a jiné 

▪ Vedoucí pobočky uvědomí ředitele organizace a postupuje dle jeho pokynů. 
 
10) Pracovník organizace v terénu je při nouzové a havarijní situaci povinen neprodleně: 

a)  informovat VC či SP, kteří kontaktují uvedenou kontaktní osobu v případě, že se nouzová 
a havarijní situace týká klienta 
• a zároveň klient s informováním souhlasí nebo je ve stavu, kdy není o svém stavu 
schopen rozhodovat, 
• a zároveň je v nouzovém a havarijním plánu uvedena kontaktní osoba 

b) provést o nastalé nouzové a havarijní situaci písemný záznam, dle potřeby konzultovat s vedoucí 
pobočky a následně záznam založit do „Karty klienta“ 
Klíčový osobní asistent dle potřeby aktualizuje nouzový a havarijní plán klienta mimo stanovené 
termíny.  
Vedoucí pobočky informuje ředitele organizace, dle potřeby konzultuje další, resp. zvolený 
postup. 
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11) Vybrané nouzové a havarijní situace  
 

a)  Není-li klient/klienti schopen/schopni řídit situaci, a je-li nastalá nouzová nebo havarijní situace 
zpracována v NHP, postupuje OA dle NHP. 

b) Nepřítomnost klienta na smluveném, ohlášeném místě poskytování OS – osobní asistent ověří, zda se 
klient nenachází v nouzové nebo havarijní situaci. OA postupuje podle G 4110_Metodika odlehčovací 
služby – kap. „Příchod ke klientovi“. 

b) Pád konečného uživatele – např. při přesunu klienta, při příchodu OA leží konečný uživatel na zemi: 
Vždy -pokud konečný uživatel písemně neodmítne-přivolat lékařskou pomoc. Lékař je kompetentní ke 
zhodnocení zdravotního stavu konečného uživatele. Pokud konečný uživatel lékařské ošetření odmítne, 
je nutné vyhotovit ihned doplňující písemný záznam o odmítnutí lékařského vyšetření (popis situace, 
datum, podpis OA, podpis konečného uživatele). Sociální pracovník/vedoucí pobočky informují 
o nastalé situaci pečující osobu. 

 
12) Dokument Nouzové a havarijní situace a jejich řešení může klient obdržet na požádání v plné verzi. 
 

Úhrada ze služby 
 
1) Cena úhrady za službu je stanovena 

a)  Pondělí – Pátek v době od 7,00 do 18,00 hod.  
• při poskytování služby jedním osobním asistentem  100,- Kč / 1 hod 

 
• při poskytování souvislé služby podle tohoto bodu   

 
 v rozsahu 2 – 2,5 hodin po sobě jdoucích……………………………    90,- Kč / 1 hod. 
 v rozsahu 3 – 5,5 hodin po sobě jdoucích……………………………    80,- Kč / 1 hod. 
 v rozsahu 6 a více hodin po sobě jdoucích …………………………..    70,- Kč / 1 hod.  

 
b) Pondělí – Pátek v době od 18,00 do 7,00 hod. …….…………..….. 130,- Kč / 1 hod. 

 
c) Soboty, Neděle a Svátky…………………………………………… 130,- Kč / 1 hod. 
 
d)  Při poskytování služby dvěma osobními asistenty    130,- Kč / 1 hod. 

 
e) Úhrada za 1 hodinu sociální služby může být organizací zvýšena až do maximální výše, uvedené 

ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
2) V případě, že pro některý den klienti poskytnutí služby nepožadují, jsou povinni tento den oznámit 

Poskytovateli telefonicky, emailem nebo písemně nejpozději 48 hodin před tímto dnem. Telefonické 
oznámení jsou klienti povinni vždy následně potvrdit písemně. Organizace službu nebude účtovat.  

 
3) Organizace neúčtuje úhradu za službu, kterou klienti neodhlásili 48 h předem, v případě akutních situací. 

Za akutní se považuje situace, jejíž vznik nemohli klienti předpokládat: 
a) akutní onemocnění konečného uživatele služby 
b) úraz konečného uživatele služby 
c) hospitalizace konečného uživatele služby 
d) neočekávaná závažná rodinná událost, např. úmrtí 
e) náhlá změna počasí, která způsobí neprůjezdnost silnic 
f) zásah vyšší moci – přírodní katastrofa, havárie v místě poskytování služby 
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Způsob vyúčtování 
 

1) Primárním způsobem úhrady za poskytnutou službu je platba v hotovosti. V individuálních případech 
může být, na základě písemné žádosti klientů, dohodnut a písemným dodatkem upraven způsob úhrady 
převodem na účet (úhrada probíhá na základě vystavené faktury). 

 
2) Poskytovaný rozsah služby zaznamenává asistent do Měsíčního přehledu služeb u klienta, který zůstává 

u konečného uživatele. Tento přehled slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování.  Při ukončení každé 
služby (tj. při odchodu osobního asistenta ze služby) osobní asistent zaznamenává čas služby, počet hodin, 
cenu a podepisuje se. 

 
3) Při poslední službě v kalendářním měsíci službu konající asistent nabídne klientům společné sečtení 

poskytnutých služeb a zaznamenání celkové částky k úhradě. Následně Měsíční přehled služeb u klienta, 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, odevzdá asistent na pobočku. 

 
4) Přehled zpracovává a kontroluje organizace ve svých provozních prostorách do 12. dne následujícího 

měsíce po měsíci poskytování služby, prostřednictvím pověřených sociálních pracovníků. Pověřený 
sociální pracovník vystaví konečnému uživateli pokladní doklad. Pokyny (včetně vystavených pokladních 
dokladů, faktur a zpracovaných měsíčních přehledů) k úhradě předává pověřený sociální pracovník 
pobočky klíčovým osobním asistentům na pravidelné měsíční poradě.  

 
5) Klíčový osobní asistent na nejbližší následující službě předá Měsíční přehled služeb u klienta konečnému 

uživateli.  
a) Klienti uhradí částku do posledního dne měsíce následujícího po měsíci poskytování služby 

v hotovosti klíčovému osobnímu asistentovi při službě. Pokladní doklad předává klíčový osobní 
asistent klientům proti finanční hotovosti.  

b) V případě platby převodem na účet, jsou klienti povinni zadat příkaz k úhradě v takovém časovém 
předstihu, aby částka byla připsána na účet organizace nejpozději poslední den měsíce 
následujícího po poskytnuté službě. 

 
6) Klienti stvrzují správnost Přehledu, při úhradě služby, svým podpisem (tj. klienti podepisují Přehled při 

placení služby, resp. při předání faktury za službu!).  
 

7) V případě, že klienti hradí službu v hotovosti, je klíčovým osobním asistentem částka úhrady odevzdána na 
pobočce pověřenému sociálnímu pracovníkovi. V případě platby převodem na účet, kontroluje uhrazenou 
částku ředitel organizace. 

8) Pokud si klienti přejí, vyhotoví klíčový osobní asistent kopii zpracovaného a podepsaného Měsíčního 
přehledu služeb u klienta. 

 
9) V případě dlouhodobé pracovní nepřítomnosti určí pověřený sociální pracovník jiného osobního asistenta 

k vybrání úhrady za služby. V případě, že klienti ukončili nebo přerušili čerpání služby, vyzve pověřený 
sociální pracovník klienty, aby přišli uhradit částku za službu na pobočku. 

 

Důvody pro ukončení a okamžité přerušení poskytování odlehčovací služby 
 

1) Důvody pro ukončení poskytování odlehčovací služby ze strany klientů: 
a) Ze svobodného rozhodnutí klientů. Klienti mohou kdykoli písemně ukončit poskytování služby bez 
udání důvodu. Výpovědní doba je 14 dní. Přitom není dotčeno právo klienta odvolat službu 48 hodin před 
jejím poskytnutím. 
b) Úmrtí konečného uživatele. 
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c) Úmrtí pečující osoby. (Pokud zemře pečující osoba, smlouva zaniká. Pokud konečný uživatel nebo 
někdo z rodiny chce, aby služba pokračovala, je nutné uzavřít novou smlouvu s novou pečující osobou.)  
 

2) Důvody pro ukončení poskytování odlehčovací služby ze strany organizace 
a) Nezaplacení poskytnutých služeb - hrubé porušení Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.  

1.  Každý konečný uživatel obdrží vyúčtování poskytnuté služby do 15. dne následujícího 
měsíce 

2.  Klienti uhradí částku za poskytnuté služby do 15 kalendářních dní od obdržení vyúčtování  
3.  Pokud klienti částku neuhradí v 15 denním termínu, kontaktuje pověřený sociální 

pracovník pobočky klienty a upozorní je na lhůtu splatnosti úhrady za poskytnuté služby (= 
1. upozornění). Organizace poskytne klientům dalších 15 kalendářních dní na úhradu 
poskytnutých služeb.  

4.  Jestliže ani v tomto prodlouženém termínu klienti neuhradí částku za poskytnuté služby, 
kontaktuje písemně s dodejkou pověřený sociální pracovník pobočky klienty a upozorní 
je na riziko vypovězení Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby (= 2. upozornění). 
Organizace poskytne klientům posledních 15 kalendářních dní na uhrazení částky 
za poskytnuté služby. 

5.  Pokud klienti ani v tomto termínu neuhradí, je celá věc předána řediteli CZP LK s návrhem 
na ukončení smlouvy. Ukončení Smlouvy podepisuje ředitel organizace. Pověřený sociální 
pracovník pobočky předkládá řediteli organizace veškeré zápisy a informace o nastalých 
skutečnostech. Na základě doručení písemného rozhodnutí ředitele o ukončení smlouvy 
běží 14 denní výpovědní lhůta.  

6.  Další postup se řídí pokyny ředitele organizace.  
7.  Služba je poskytována až do dne ukončení Smlouvy. Úhrada za všechny poskytnuté služby 

bude vymáhána soudní cestou.  
 

Ukončení poskytování odlehčovací služby z důvodu nezaplacení poskytnutých služeb – PŘÍKLAD 
 

 
 

  Neuhra-
zeno 

 Neuhra-
zeno 

  
Neuhrazeno 

 
březen 

 
1-15. dubna 

 
16.-30. dubna 

  
1.-15. 
května 

 16.-30. 
(31.) 
května 

 

 
CZP: 
poskytu- 
je 
službu 

 
CZP: 
připravuje 
vyúčtování 

 
CZP: 
čeká na úhradu 
za službu 

CZP: 
1. 
upozor-
nění 
klienta 

 
CZP: 
čeká na 
úhradu za 
službu 

CZP: 
2. 
upozor-
nění 
klienta 

 
CZP:  
čeká na 
úhradu za 
službu 

CZP: 
Předáno řediteli s 

návrhem na ukončení 
služby s výpovědní 
lhůtou 15 dní od 
doručení písemného 
rozhodnutí ředitele o 
ukončení smlouvy 

klienti: 
čerpají 
službu 

Kon.uživatel
: 
obdrží 
vyúčtování 

 
klienti: 
uhradí službu 

 klienti: 
uhradí 
službu 

 klienti: 
uhradí 
službu 

 

 
 
 
b) Pokud se klienti chovají k osobnímu asistentovi způsobem, který vede ke snížení lidské 
důstojnosti osobního asistenta nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího 
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prostředí, pokud klienti osobnímu asistentovi úmyslně ztěžují nebo znemožňují poskytnutí služby, 
včetně sexuálního obtěžování, ohrožování nebo napadání pracovníků organizace  - hrubé porušení 
Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.  
 

1.  Odpovědný pracovník pobočky kompetentní k řešení: pověřený sociální pracovník pobočky, 
v nepřítomnosti ředitel. Osobní asistent písemně identifikuje problém, pro který může dojít 
k vypovězení smlouvy. 

2.  Osobní asistent provede bezprostředně zápis na samostatný list papíru. Zápis musí obsahovat 
datum, čas, popis situace a podpis osobního asistenta. Zápis může obsahovat vyjádření a podpisy 
klientů. 

3.  Osobní asistent oznámí problém odpovědnému pracovníkovi pobočky a předá mu písemný zápis. 
Odpovědný pracovník pobočky může klientům nabídnout možnost přečíst sepsaný zápis a vyjádřit 
se k němu. Záznam zakládá odpovědný pracovník do zvláštního šanonu Připomínek ke službě. 

4.  Odpovědný pracovník pobočky rozhodne o způsobu ověření situace. Podle konkrétních podmínek 
např. ověří skutečnosti u nezávislé třetí osoby, např. navštíví klienty a pokusí se ověřit situaci 
přímo u klientů, aj. Odpovědný sociální pracovník jedná v doprovodu minimálně jednoho dalšího 
pracovníka organizace 

5.  V odůvodněných případech může odpovědný pracovník pobočky uskutečnit návštěvu ihned po 
telefonickém oznámení. Povinnost přítomnosti druhého pracovníka organizace při návštěvě 
klientů zůstává zachována. 

6.  K ověření situace může sloužit také dokument relevantní organizace, např. lékařská zpráva 
z ošetření osobního asistenta, policejní záznam apod.  

7.  Při jednání odpovědného pracovníka pobočky s klienty odpovědný pracovník pobočky zmapuje 
situaci. Zároveň informuje klienty, že nevhodné jednání k osobnímu asistentovi je nepřípustné 
a může vést k ukončení Smlouvy (= 1. upozornění). Odpovědný pracovník pobočky napíše záznam 
o proběhlém jednání, včetně upozornění klientů na nepřípustné jednání. Odpovědný pracovník 
pobočky VŽDY nabídne klientům záznam tak, aby se mohli ihned písemně vyjádřit k situaci. 
Záznam podepisují všichni přítomní. Záznam se zakládá do zvláštního šanonu Připomínek 
ke službě. Odpovědný pracovník pobočky informuje bezodkladně ředitele organizace.  

8.  Pokud klienti neuznali situaci za pravdivou, odpovědný pracovník pobočky rozhodne o dalším 
postupu. 

9.  Pokud se situace opakuje, osobní asistent opět informuje odpovědného pracovníka pobočky 
a sepíše záznam o situaci. Odpovědný pracovník pobočky navštíví klienty a oznámí jim zahájení 
řízení o ukončení Smlouvy a předá bezodkladně všechny podklady řediteli organizace a dál 
postupuje podle jeho pokynů. 

 
c) Okamžité přerušení poskytování služby, pokud došlo k situaci, kdy bylo úmyslně ohroženo vážným 

způsobem zdraví nebo život osobního asistenta  
• Při vzniku ohrožující situace se osobní asistent snaží odejít (utéct) ze služby. Osobní asistent 

použije přiměřené prostředky, aby přivolal pomoc. Osobní asistent jedná podle svého svědomí 
tak, aby ochránil své zdraví, resp. svůj život. 

• Osobní asistent informuje pověřeného sociálního pracovníka pobočky a dále postupuje podle jeho 
pokynů.  

• Pověřený sociální pracovník pobočky informuje ředitele organizace a dále postupuje podle jeho 
pokynů. 

• Ředitel vydá rozhodnutí, na základě něhož může dojít k ukončení Smlouvy o poskytování 
odlehčovací služby s výpovědní lhůtou 24 hodin od doručení písemného rozhodnutí.  

 
d) Klienti nečerpají sjednanou službu déle než 3 měsíce.  

1.  Pokud klienti nečerpají sjednanou službu déle než 2 měsíce, upozorní vedoucí pobočky klienty na 
délku nečerpání služby jedním z následujících způsobů: 
A. Telefonicky, s následným vyhotovením písemného zápisu.  
B. Písemně  
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2.  Nečerpají-li klienti službu dalších 30 dní, končí Smlouva o poskytnutí osobní odlehčovací služby 
31. den od upozornění na nečerpání služby. 

 
e) Pokud klienti neumožnili sociální šetření v případech uvedených v odstavci „Povinnosti klienta v 

souvislosti s poskytováním služby“ do 14 kalendářních dní od prokazatelné výzvy organizace 
1.  Pokud organizace vyzve klienty k umožnění sociálního šetření v případech uvedených v odstavci 

„Povinnosti klienta v souvislosti s poskytováním služby“ a klienti toto šetření neumožní, vyzve je 
organizace k umožnění sociálního šetření ještě 1x, se stejnou lhůtou 14 dní (= 2. výzva). 

2.  Pokud klienti neumožní sociální šetření v případech uvedených v odstavci „Povinnosti klienta v 
souvislosti s poskytováním služby“ ani po druhé výzvě, skončí Smlouva o poskytnutí odlehčovací 
služby 15. den od prokazatelné druhé výzvy. 

 
f) Pokud jeden z klientů neumožnil zaučení osobních asistentů nebo odmítl poskytování odlehčovací 

služby konkrétními osobními asistenty v takovém rozsahu, že organizace nemůže zajistit poskytování 
služby 
1.  Pokud klient odmítl zaučení nového osobního asistenta, resp. nových osobních asistentů, vyzve 

vedoucí pobočky klienta k sociálnímu šetření v rozsahu odstavce „Povinnosti klienta v souvislosti s 
poskytováním služby“. 

2.  Na sociálním šetření vedoucí pobočky vysvětlí klientům riziko nezajištění odlehčovací služby 
plynoucí z nedostatku osobních asistentů, kteří mohou poskytovat u konečného uživatele službu.  

3.  Vedoucí pobočky písemně informuje klienty o personálních zdrojích pobočky a zároveň o počtu 
nezaučených, resp. odmítnutých, osobních asistentů. 

4.  Organizace poskytne odlehčovací službu minimálně 14 dní od prvního odmítnutí konkrétního 
osobního asistenta, resp. od prvního odmítnutí zaučení osobního asistenta. Od 15. dne může 
organizace ukončit poskytování odlehčovací služby kdykoliv, s okamžitou platností.  

 
g) Pokud jeden z klientů nesouhlasí se zvýšením úhrady za službu 

Pokud organizace zvýšila výši úhrady za službu a klient s novou výší nesouhlasí, ukončí organizace 
Smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy 
klienta prokazatelně informovala o zvýšení úhrady za poskytovanou službu. 
Příklad: Organizace v únoru zvýší úhradu za odlehčovací službu. Pokud klient nesouhlasí, končí 
Smlouva o poskytnutí služby k 31. březnu. 

 
h) Pokud i jeden z klientů nesouhlasí s novými Pravidly pro poskytování odlehčovacích služeb 

Pokud organizace změnila Pravidla pro poskytování odlehčovací služby a klient s novým zněním 
nesouhlasí, ukončí organizace Smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby k poslednímu dni měsíce 
následujícího po měsíci, kdy klienta prokazatelně informovala o novém znění Pravidel pro 
poskytování odlehčovací služby. 
Příklad: Organizace v únoru změní znění Pravidel pro poskytování odlehčovací služby. Pokud klient 
nesouhlasí, končí Smlouva o poskytnutí služby k 31. březnu. 

 
i)  Pokud klient nevytvoří podmínky a neposkytne prostředky pro bezpečné poskytnutí odlehčovací 

služby.  
V tomto případě se uskuteční sociální šetření, klient je na to upozorněn, a pokud 
nedojde k nápravě do 14 dní, může být zahájeno řízení o ukončení Smlouvy. 
 

Hodnocení služby 
 
1) Ze strany klientů 

a) Kdykoliv v průběhu služby mohou klienti podat podnět ke službě (pochvalu, připomínku, stížnost). 
S touto možností jsou klienti seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby. 
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2) Ze strany osobního asistenta 
a) Kdykoliv v průběhu služby. Odpovědným pracovníkem je dispečer organizace, resp. pověřený 

sociální pracovník pobočky. Připomínky se řeší ústně, dispečer, resp. pověřený sociální pracovník 
pobočky, může podle uvážení situace vyžadovat písemný zápis. 

3) Ze strany vedení organizace 
a) Nejméně 1x ročně je uspořádána dotazníková akce, ve které se sbírají informace o spokojenosti 

klientů a návrhy na zlepšení služby od všech klientů organizace. Za dotazníkové akce odpovídá 
pověřený pracovník organizace, 1x ročně předkládá zprávu řediteli organizace. 

b) Podle potřeby (v případě poskytování služby novým osobním asistentem, v případě stížnosti, 
plánovaná hospitace aj.) vykoná pověřený sociální pracovník pobočky hospitaci u konkrétního 
klienta, zjistí spokojenost, stížnosti a připomínky klienta a společně s klientem vyplní Záznamový 
list vnitřní kontroly kvality OA_OS_SAS_SPOD. Do záznamového listu zapíše svoje vyjádření také 
klíčový osobní asistent. Za hospitace odpovídá pověřený sociální pracovník pobočky, 1x ročně 
předkládá zprávu řediteli organizace. 

c) Za režim pochval, připomínek a stížností  klientů odpovídá pověřený sociální pracovník pobočky, 
1x ročně předkládá zprávu řediteli organizace. 

d) Další postup, včetně stanovení nápravných opatření, řídí ředitel organizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizace dokumentu: 
1.3.2016 
20.9.2018 
15.10.2018 
14.09.2019 
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