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Postup při podání a příjmu stížnosti 

 
V případě jakéhokoliv problému nebo nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost. 
 
Vysvětlení základních pojmů 
Podnět je návrh na zlepšení kvality, způsobu poskytování PS. Nevyžaduje písemný zápis a nemusí následovat písemná 
odpověď. 
Připomínka je vyjádření se k určité oblasti v poskytované službě. Nevyžaduje písemný zápis a nemusí následovat 
písemná odpověď. 
Stížnost je ústní či písemné vyjádření nespokojenosti s kvalitou, způsobem poskytované služby, s organizací. Může být 
vyjádřena ve vztahu ke klientům, pracovníkům, organizaci. Musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení stížnosti.  
 
Kdo může podat stížnost? 
• Klient  • Rodina či blízká osoba klienta (zástupce, opatrovník)  • Kterýkoliv pracovník PS 
• Instituce  • Veřejnost 
 
Postup při podání stížnosti 
•  Je možné vyjádřit kdykoliv svou stížnost na poskytovanou službu. 
• Při podání stížnosti i v průběhu jejího vyřizování bude kladen důraz na dodržování lidských práv a vyloučení 
diskriminace, ochranu osobních údajů. 
• Stížnosti, které PS přijímá se týkají pouze služeb zajišťovaných PS, např. stížnost na kvalitu dovážených obědů je 
nutné adresovat provozovateli kuchyně, který je dodavatelem (PS tyto stížnosti předá nebo přetlumočí). 
• Stížnosti jsou přijímány ústně nebo písemně, anonymně. 
• Stížnost na poskytovanou službu vyřizuje vždy vedoucí pracovník PS, pečovatel ani jiný zaměstnanec PS není 
oprávněn stížnosti vyřizovat. 
• Každý zaměstnanec PS je povinen informovat klienta o způsobu předání stížnosti na poskytovanou službu, je povinen 
předat klientovi informace o kontaktních adresách, osobách, telefonních číslech, a to ústně nebo předáním 
informačního letáku. 
• Požádá-li o to uživatel služby, je zaměstnanec PS povinen vyslechnout jeho stížnost, případně pomoci s jejím sepsání. 
• Pokud má stěžovatel pochybnost o podjatosti vedoucího pracovníka PS, má možnost svou stížnost adresovat 
zřizovateli, tj. město Čelákovice, Středočeský kraj. 
 
Postup při příjmu stížnosti 
• Vedoucí pracovník je povinen stížnost zaevidovat v knize stížností. 
• Vedoucí pracovník vyvolá jednání s dotčenou osobou (např. provede návštěvu v přirozeném prostředí, 
a to s ohledem na vhodnost situace), pokud je ve stížnosti uvedena. 
• O stížnosti a rozhovoru s dotčenou osobou bude proveden zápis. 
• Pracovník pověřen řešením stížnosti je povinen písemně informovat stěžujícího o výsledku řešení, a to do 30 dnů. 
• V případě, že je řešení natolik náročné, že nelze dodržet lhůtu 30 dnů, je stěžovatel písemně seznámen 
s předpokládanou dobou vyřízení stížnosti. 
• Proti závěru stížnosti je možné podat odvolání. 
 
Kontaktní adresa: Kostelní 26/27, Čelákovice 
Kontaktní osoba: ředitelka PS: Pavlína Bernášková  sociální prac.:  Bc. Miroslava Lengálová 
Telefon:               326 999 801, 721 361 041    723 725 988   
E – mail:               info@pscelakovice.cz         miroslava.lengalova@pscelakovice.cz 
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