
SPOLU Olomouc, z.ú.  
Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc 

Tel: 585 228 686, e-mail: spolu@spoluolomouc.cz 
 

Platnost od 1. 11. 2021 

 

Pravidla pro podávání a řešení stížností - pro zástupce uživatele 

 

1. Zástupce uživatele má možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby, 
aniž by tím byl jakkoli ohrožen. Stížnost může být podána zcela anonymně. 
 

2. Zástupce uživatele podá stížnost: 
a) písemně (předá ji pracovníkovi SPOLU Olomouc osobně, pošle ji e-mailem, poštou, 

vhodí do poštovní schránky SPOLU Olomouc u skleněných dveří v přízemí budovy 
nebo do schránky na dveřích MÍSY v prvním patře sídla SPOLU), 

b) ústně (osobně nebo telefonicky jakémukoli pracovníkovi SPOLU).  
 
3. Zástupce uživatele má právo zvolit si pro vyřizování stížnosti nezávislého zástupce, který 

reprezentuje jeho zájmy.  
Nezávislým zástupcem může být podle povahy věci fyzická osoba (např. příbuzný, přítel 
apod.) nebo právnická osoba (např. občanská poradna). Pravidlem je, že nezávislý zástupce 
stojí mimo struktury zařízení i poskytovatele. 

 
4. Stížnost přijímá, eviduje, prověřuje a vyřizuje řešitel – koordinátor služby. 

V případě, že se jedná o stížnost na osobu, která službu poskytuje, je řešitelem osoba 
nadřízená tomu, proti komu stížnost směřuje. 
 

5. Stížnost je chápána jako podnět pro další rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.  
 

6. Řešitel stížnosti má povinnost nejpozději do 7 kalendářních dnů od data podání stížnosti 
zahájit šetření. 
 

7. O vyřízení stížnosti bude zástupce uživatele písemně informován nejpozději do 30 
kalendářních dnů od jejího přijetí. Písemné vyjádření bude: 

- předáno zástupci uživatele osobně, 
- zasláno poštou či e-mailem, 
- vyvěšeno ve vitríně SPOLU Olomouc (ve vchodu do budovy) po dobu 30 dní (v případě 

anonymní stížnosti) 
 

8. Nebude-li zástupce uživatele spokojen s výsledkem řešení stížnosti v rámci organizace, může 
se odvolat k nadřízenému, nebo nezávislému orgánu: 

a) Ředitelka SPOLU Olomouc, Dolní nám. 38, Olomouc, tel. 585 228 686 

b) Správní rada SPOLU Olomouc, e-mail: spravnirada@spoluolomouc.cz, 

c) Krajský úřad Olomouc. kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, 
tel. 585 508 220, 

d) Inspekce sociálních služeb MPSV, Oddělení inspekce sociálních služeb Morava a 
Slezsko, Na Šibeníku 1179/5 , 779 00 Olomouc, tel.: 950 196 588 

e) Veřejný ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888 
 


