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                                     PRAVIDLA  
        PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 
              PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SEDLČANY 

 
Dokument ke standardu č. 7 — Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 

Dokument doplňuje a upřesňuje předpis města Sedlčany č. RM 1/2018 — Pravidla 

pro přijímání a vyřizování petic a stížností v platném znění. 

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY 

Podnět a připomínka 

Upozorňují na drobný nedostatek nebo problém při poskytování sociální služby a nevyjadřují 

takový stupeň nesouhlasu nebo nespokojenosti jako v případě stížnosti. Podněty a připomínky 

se řeší neodkladně. 

Stížnost 

Jedná se zpravidla o vyjádření nespokojenosti s kvalitou či způsobem poskytované služby 

nebo s postupem či chováním pracovníka pečovatelské služby. Obecně lze označit stížnost 

jako každou vyjádřenou nespokojenost vyžadující odezvu.  

Každá stížnost, podnět nebo připomínka je považována za příležitost ke zlepšení a kontrole 

kvality poskytovaných služeb. 

 

II. KDO JE OPRÁVNĚN STÍŽNOST PODAT 

Stížnost může podat uživatel služby nebo jakákoliv jiná osoba (např. rodinný příslušník 

uživatele, osoba jemu blízká, osoba, která byla pověřena k podání a vyřizování stížnosti 

uživatelem nebo jinou osobou), dále „stěžovatel“. 
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Stěžovatel může navrhnout způsob řešení a výsledek vyřízení stížnosti, avšak nevzniká mu 

právní nárok na jím navrhované změny či úkony. 

Stěžovatel má právo podávat stížnosti na kvalitu poskytování služeb nebo na přístup 

pracovníků pečovatelské služby, aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen 

nebo znevýhodněn. V případě, že je stěžovatel neslyšící nebo cizinec, má právo 

na tlumočníka. 

 

III. FORMA A PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Stížnost může být podána: 

• ústně — v sídle Pečovatelské služby Sedlčany — Tyršova 160, 264 01 Sedlčany, 

na Městském úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany; 

• písemně — prostřednictvím schránky důvěry umístěné v domě s pečovatelskou 

službou, 28. října 173 v Sedlčanech nebo schránky u vchodu do sídla Pečovatelské 

služby Sedlčany, Tyršova č. 160, (obě schránky jsou pravidelně vybírány) 

nebo sepsáním stížnosti přímo v sídle Pečovatelské služby Sedlčany za pomoci 

pracovníka služby; 

• poštou — na adresu sídla Pečovatelské služby Sedlčany nebo na adresu Městského 

úřadu Sedlčany; 

• elektronicky (e-mail) — vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice Bc. Jana 

Vaverková: sedlcany.ps@tiscali.cz, Městský úřad Sedlčany: mu@mesto-sedlcany.cz; 

• telefonicky — vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice Bc. Jana Vaverková: 

318 822 332, 739 352 781, Městský úřad Sedlčany: 318 822 742. 

Stížnosti lze podávat i anonymně. 

Stížnost na pečovatelskou službu může přijmout pečovatelka, vedoucí služby/sociální 

pracovnice, lze jí podat na podatelně Městského úřadu v Sedlčanech nebo přímo u starosty 

města. 

mailto:sedlcany.ps@tiscali.cz
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IV. EVIDENCE A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

O každé přijaté stížnosti vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice informuje starostu 

města (nebo jeho zástupce), poté předá stížnost Odboru vnitřních věcí, Úseku služeb  

a informací Městského úřadu Sedlčany, kde se evidují stížnosti dle předpisu města Sedlčany 

č. RM 1/2018, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, zároveň každou stížnost 

zapíše  do Evidence stížností, vedené v Pečovatelské službě Sedlčany, kde je uvedeno: 

• pořadové číslo stížnosti a spisová značka; 

• datum podání stížnosti; 

• předmět stížnosti; 

• jméno a příjmení osoby, která stížnost podala (jsou-li údaje známy); 

• podpis pracovníka, který stížnost přijal; 

• datum vyřízení stížnosti nebo datum vyvěšení (zveřejnění) u anonymní stížnosti. 

 

Do Evidence stížností (stejně i na Odboru vnitřních věcí, Úseku služeb a informací  

Městského úřadu Sedlčany) se zakládají kopie písemných odpovědí na stížnosti 

nebo protokoly záznamu ústních stížností. Stížnost vyřizuje vedoucí pečovatelské 

služby/sociální pracovnice, pokud není určeno jinak. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů 

od jejího doručení. Pokud ze závažných důvodů nelze stížnost vyřešit v dané lhůtě, je možné 

lhůtu prodloužit, stěžovatel ale musí být o tomto informován. Stěžovatel je písemně 

vyrozuměn oprávněnou osobou, která stížnost vyřizovala, o způsobu prošetření a vyřízení 

stížnosti, v případě oprávněné stížnosti i jaká opatření byla přijata k nápravě. Ústní stížnost je 

projednána ústně bez sepsání protokolu, pokud jeho sepsání žádná ze zúčastněných stran 

nepožaduje.  

Pokud je vhozena do schránky důvěry, která se nachází na adrese 28. října, anonymní stížnost, 

je její vyřešení vyvěšeno na nástěnku v domě, kde byla do schránky vhozena, a to v  souladu 

s ochranou osobních údajů zúčastněných stran. Pokud přijde anonymní stížnost poštou 

nebo je vhozena do schránky u vchodu  do sídla Pečovatelské služby Sedlčany,  je  možné její 
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vyřízení zveřejnit na webových stránkách města Sedlčany, a to v souladu s ochranou osobních 

údajů všech zúčastněných stran. 

 

V. NADŘÍZENÉ ORGÁNY A INSTITUCE 

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může se dále obrátit na nadřízený orgán 

poskytovatele nebo na instituce sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření 

postupu při vyřizování stížnosti: 

• Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, Smíchov, 

email: podatelna@kr-s.cz, tel.: +420 257 280 111; 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1, 

email: posta@mpsv.cz, tel.: +420 221 921 111; 

• Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), Údolní 658/39, 602 00 Brno, 

email: podatelna@ochrance.cz, tel.: +420 542 542 888; 

• Český helsinský výbor, z. s., Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, email: 

info@helcom.cz, tel.: +420 257 221 141, 257 221 142. 

 

Tento dokument schválila Rada města na svém zasedání dne 7. září 2022 usnesením RM 

č. 93/2018-2022 a nabývá účinnosti dne 15. září 2022. 

 

 

 

 

…………………………………                                ……………………………….. 

        Ing. Miroslav Hölzel                                                    Bc. Jana Vaverková 

      starosta města Sedlčany                                          vedoucí pečovatelské služby 
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