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Pravidla pro podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování 
odborného sociálního poradenství – Informace pro uživatele  

 
Podání stížností 
Jako uživatel sociálních služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
(dále jen JCZPS o.p.s.) máte možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování našich 
sociálních služeb, aniž byste tím byli jakýmkoli 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) nebo písemně (zaslat poštou nebo 
vložit do poštovní schránky nebo schránky vyčleněné pro stížnosti). 

 
Ústní podání - pracovník vaši stížnost zapíše a předá ji vedení organizace. K předání 
vedení dojde bezprostředně, maximálně do 2 dnů od podání Vaší stížnosti. 
 
Písemné podání - stížnost můžete zaslat písemně na adresu příslušné poradny pro 
zdravotně postižené a seniory. 

 
Přijímání stížností 

 k přijímání stížnosti je oprávněna vedoucí příslušné poradny pro zdravotně postižené 
a seniory 

 ředitelka JCZPS o.p.s. - Mgr. Hana Vlasáková DiS.; 

 při ústním podání pořídíme záznam o stížnosti, stěžovateli dáme záznam přečíst, zda 
odpovídá tomu, co chtěl říci a dáme mu jej podepsat, pokud je stěžovatel nevidový či 
jeho zdravotní postižení či omezení neumožňuje správné pochopení podepisovaného 
dokumentu, záznam o stížnosti se podepisuje před svědkem; 

 v případě potřeby zajistíme online tlumočení (neslyšící apod.); 

 stížnost i anonymní zaevidujeme a postoupíme k prošetření a vyřízení, max. doba pro 
vyřízení stížnosti je 30 dnů. 

 

Projednání stížností  
 stížnost projedná ředitelka JCZPS o.p.s., pokud obsah stížnosti není v její kompetenci, 

postoupí ji do 5 dnů od doručení příslušné organizaci nebo svému nadřízenému 
orgánu, kterým je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s.; 

 pokud stížnost směruje proti ředitelce JCZPS o.p.s., je zpracovatelem stížnosti 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s.; 

 ředitelka o stížnosti na svou osobu neprodleně informuje předsedu Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR z. s.; 

 vyžaduje-li to objektivní vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel 
i osoba, proti níž stížnost směřuje; 

 o šetření je pořízen zápis, se kterým jsou seznámeni všichni účastníci šetření; 
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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 zveřejněny na volně přístupném místě – 
nástěnka v kanceláři po dobu 30 dnů a uloženy v evidenci stížností JCZPS o.p.s.; 

 lhůty vyřizování stížností jsou v rozmezí 10 – 30 dnů, podle složitosti šetření; 

 pokud nemůže být stížnost vyřízena do 10 dnů, je stěžovatel písemně informován do 
5 dnů od doručení stížnosti, že doba vyřízení stížnosti bude max. 30 dnů. 
 

 V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti máte možnost se obrátit s podnětem 
k prošetření postupu vyřízení stížnosti k ředitelce JCZPS o.p.s., nebo přímo na 
předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR z. s., Partyzanská 7, 170 
00 Praha 7. 
 

 

  Kontakt na ředitelku:       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. 
Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 
nebo na Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 
 

Vaše stížnosti pro nás budou výzvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit 
naše sociální služby. 


