
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.  
se sídlem v Prachaticích SNP 559, 383 01 Prachatice 

 
pracoviště Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice  

V N I T Ř N Í  P R A V I D L A  P R O  V Y Ř I Z O V Á N Í  S T Í Ž N O S T Í  

I. Přijetí stížnosti 

 

Způsoby podání: 

 ústně osobně, telefonicky – přijímá vedoucí Centra  

 písemně osobně – přijímá vedoucí Centra  

 písemně poštou – přijímá administrativní pracovník 

  

Ústně osobně, telefonicky: sepíše se záznam o stížnosti, který obsahuje: 

 jméno, příjmení a adresu stěžovatele  

 označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje  

 předmět stížnosti  

 kdy a komu byla stížnost podána k šetření  

 případná opatření k nápravě  

 místo a datum podání  

 při ústním projednání výsledku stížnosti pověřený pracovník vždy sepíše záznam 

z jednání („Stěžovatel byl seznámen s výsledkem šetření a tímto považujeme stížnost za 

vyřízenou a netrvá na písemné odpovědi.“) 

Písemně osobně: stěžovateli pověřený pracovník potvrdí převzetí stížnosti (např. na kopii) 

Písemně poštou: stěžovateli pověřený pracovník potvrdí písemnou formou převzetí stížnosti 

                             

II. Šetření stížnosti 

 

Lhůty k vyřízení stížnosti 

 28 dnů   

 možnost prodloužení ve výjimečných případech – o důvodech musí být stěžovatel 

písemně vyrozuměn  

Průběh šetření stížnosti 

 prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů a v určené lhůtě 

 stížnost nesmí řešit osoba, proti které stížnost směřuje  



 vyžaduje-li to objektivní vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož 

i osoba, proti níž stížnost směřuje  

 šetří se všechny body stížnosti podle jejich obsahu  

 z ústních jednání při prošetření stížnosti se sepisuje zápis, který musí obsahovat jména 

všech osob, které se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku 

jednání, jakož i dovětek, že účastníci byli s obsahem seznámeni  

 zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení  

III. Vyřízení stížnosti 

Podle zjištěných skutečností uvedených v zápisech z jednání se posoudí, zda je stížnost: 

a) oprávněná nebo částečně oprávněná a ve kterých bodech 

Je-li stížnost oprávněná, nebo částečně oprávněná, musí být učiněna opatření k odstranění 

zjištěných závad. Stížnost se považuje za vyřízenou, až když jsou splněna opatření k nápravě. 

b) neoprávněná 

Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace než je 

Centrum, postoupí je těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5dnů ode dne 

přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.  

IV. Další ustanovení 

 pokud si stěžovatel nepřeje uvádět své jméno, je nutné to plně respektovat  

 vůči stěžovateli nesmí být činěn žádný postih, i když je stížnost neoprávněná, případně 

opakovaná  

 u opakované stížnosti postupujeme v souladu se současným zákonem  

 u anonymních stížností provádíme šetření, ale nikomu se nesdělujeme výsledek 

(stěžovatel není znám)  

V. Evidence stížností 

Stížnosti evidujeme v Knize stížností nebo na prostředcích výpočetní techniky. 

 

Evidence stížností obsahuje: 

 datum podání  

 přidělené číslo   

 jméno, příjmení a adresa stěžovatele  

 označení osoby, proti které stížnost směřuje  

 předmět stížnosti  

 kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení  

 výsledek šetření a opatření k zjednání nápravy  

 datum vyřízení stížnosti, případně prodloužení termínu pro vyřízení stížnosti  



 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
a postup, jak podat stížnost 

Podání stížností 

 Na kvalitu nebo způsob námi poskytovaných služeb si můžete stěžovat, aniž byste byli 

jakýmkoliv způsobem ohroženi. 

 Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete nebo nechcete stížnost podat sám, máte 

možnost zvolit si svého zástupce, osobu, které důvěřujete. 

 Stížnost je možné podat buď při osobním jednání (ústně, telefonicky) nebo lze poslat 

poštou na adresu: 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

pracoviště: Strakonice 

ulice: Stavbařů 213 

PSČ a místo: 386 01 Strakonice 

 Stížnost je možno podat i anonymně.  

Přijímání stížností 

 K přijímání stížnosti je oprávněna vedoucí Centra  

 Při ústním podání pořídíme Záznam o podání stížnosti (viz Příloha). Stěžovateli dáme 

záznam přečíst, zda odpovídá tomu, co chtěl říci a dáme podepsat. 

 V případě potřeby vám zajistíme tlumočníka (neslyšící apod.). 

 Stížnost i anonymní zaevidujeme a postoupíme k prošetření a vyřízení ve stanovené  

lhůtě. 

Projednání stížností  

 Stížnost projedná vedoucí Centra, pokud není v její kompetenci postoupí do 5 dnů 

příslušné organizaci nebo svému nadřízenému pracovišti. 

 Vyžaduje-li to objektivní vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel                    

i osoba, proti níž stížnost směřuje. 

 O šetření je pořízen Zápis o projednání stížnosti (viz Příloha), se kterým jsou seznámeni 

všichni účastníci šetření. 

Vyřízení stížností 

 Je-li stížnost oprávněná nebo částečně oprávněná, jsou přijata opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků. 

 Stížnost se považuje za vyřízenou, až když jsou splněna opatření k nápravě. 

 Při ústním projednání vyřízení stížnosti je sepsán záznam, že stěžovatel byl seznámen 

s výsledkem šetření, netrvá na písemné odpovědi a považuje stížnost za vyřízenou. 

 V ostatních případech je o výsledku šetření stěžovatel vyrozuměn písemně. 



 Výsledky šetření anonymních stížností jsou k dispozici na nástěnce v prostorách Centra 

a uloženy v evidenci stížností,   

 Lhůta vyřizování stížností je 28 dnů.  

 V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti máte možnost se obrátit s podnětem 

k prošetření postupu vyřízení stížnosti k ředitelce Jihočeského centra pro zdravotně 

postižené a seniory o.p.s.  

 Kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

SNP 559 

383 01 Prachatice 

 Dále máte možnost se obrátit k nezávislému orgánu, jakým je např.: 

Veřejný ochránce práv, jež působí podle zákona č. 349/1999 Sb. 

Kontakt: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno 

nebo na Český helsinský výbor, z. s., Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 

 

 

 

 

 

 

Tato pravidla nabývají platnosti od 1. 9. 2021. Dosavadní pravidla jsou od tohoto data 

neplatná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


