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Postup pro podání a vyřizování podnětů a stížností na kvalitu nebo způsob 
poskytování služeb v Temperi, o.p.s. 

 
Právo podat stížnost, podnět či připomínku na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně právní 

ochrany má každý klient, jeho biologické dítě, dítě svěřené do pěstounské péče, příp. širší veřejnost. 

Tito mají dále právo na prošetření oprávněných připomínek ke kvalitě poskytovaných služeb, aniž by 

tím byli nějakým způsobem sami ohroženi. Podané stížnosti, podněty či připomínky jsou pracovníky 

Temperi, o.p.s. vnímány především jako právo uživatelů, ale jsou též cenným zdrojem informací a 

příležitostí k případnému zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Pojem stížnost a podnět (připomínka) 

 Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociálně 

právní ochranou, zejména pokud porušuje jeho práva. 

 Podnětem či připomínkou se rozumí připomínka klienta (nebo jiné osoby) ke zlepšení kvality 

sociálně právní ochrany. Podstatou podnětu či připomínky není porušení práv klienta a 

povinnosti poskytovatele, ale spíše návrh na zlepšení služby nad rámec standardní služby. 

 

Práva klienta při podávání stížnosti 

o Každý klient má právo na podávání stížností a na seznámení se s postupem podávání stížností 

na kvalitu poskytovaných služeb. 

o S postupem podávání a vyřizování stížností seznámí klienta při uzavírání „Dohody o výkonu 

pěstounské péče“ klíčový pracovník nebo vedoucí sociální pracovnice Temperi. Předání 

těchto informací proběhne ústně klientovi srozumitelnou formou. 

o Stížnost na poskytované služby může podat klient nebo jeho děti (biologické, v pěstounské 

péči). Klient má právo zvolit si pro vyřizování stížnosti nezávislého zástupce (rodinného 

příslušníka, přítele, popř. jinou fyzickou či právnickou osobu zastupující zájmy klienta). 

o Stížnosti mohou být podány i anonymně. 

 

Informovanost o podávání stížnosti 

     Pravidla a postup pro podávání stížností jsou v písemné podobě zaměstnancům i klientům 

sociálně právní ochrany k dispozici na těchto místech: 

 u vedoucí sociální pracovnice nebo dalších pracovníků Temperi, 

 na nástěnce s informacemi o sociálních službách a výkonu pěstounské péče, která je 

umístěna před vstupem do kanceláře Temperi, o.p.s.,  

 na webových stránkách: www.tempericb.cz 

 

Způsoby podávání stížností 

 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociálně právní ochrany je možné podávat 

následujícími způsoby: 

o písemně (na formuláři „Podněty a stížnosti…“ nebo v neformální verzi)  

o na adresu Temperi, o.p.s., Jar. Haška tř.1818/1, 370 04 České Budějovice,   

o e-mailem: tempericb@tempericb.cz  

o anonymně vhozením do poštovní schránky (též schránka na stížnosti), která je 

umístěna v přízemí naproti schodišti.  
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o ústně: 

o telefonicky nebo osobně: vedoucí sociální pracovnici, tel.: 702 571 757 nebo 

380 831 415 

Je-li stížnost ústní, vedoucí sociální pracovnice neprodleně zpracuje „Zápis o stížnosti klienta“, ve 

kterém bude uvedeno: datum a místo přijetí stížnosti; jméno a příjmení stěžujícího; stručný popis 

skutečnosti, na které si stěžuje; jméno a podpis pracovníka, který stížnost přijal. 

 

Podpora uživateli při formulování stížnosti 

o Sociální pracovníci v případě potřeby vhodným způsobem interpretují klientovi 

postup při podávání stížnosti. 

 

Postup při vyřizování stížnosti 

 O všech stížnostech, podnětech či připomínkách je vždy informován ředitel Temperi. Stížnosti 

vyřizuje ředitel Temperi, popřípadě pověří vedoucí sociální pracovnici (stížnost nemůže řešit 

pracovník, vůči němuž stížnost směřuje, ale ani zaměstnanec, který je vůči osobě, na niž byla 

stížnost podána, podřízený). Pokud je stížnost podána na vedoucí sociální pracovnici, za 

vyřízení stížnosti je zodpovědná předsedkyně správní rady.  

 Každá stížnost, která je přijata, je ředitelem Temperi, o.p.s. založena do „Knihy stížností“.  

 Pracovník vyřizující stížnost si ověří veškeré skutečnosti týkající se projednávané záležitosti a 

vyhodnotí oprávněnost stížnosti.  

 O výsledcích prošetření stížnosti a o případných nápravných opatřeních je stěžovatel vždy 

písemně vyrozuměn. 

 V případě anonymní stížnosti jsou výsledky prošetření stížnosti vyvěšeny po dobu 30 dní ode 

dne vyřízení stížnosti na nástěnce s informacemi o sociálních službách, která je před vstupem 

do zařízení Temperi, o.p.s. 

 

Zásady při vyřizování stížnosti  

 Opakované stížnosti, které již byly v minulosti prošetřovány a neobsahují žádné nové skutečnosti, 

se neprošetřují. 

 Pokud je stěžovatel nebo jiný klient sociálně právní ochrany brán jako svědek, má právo 

vypovídat za přítomnosti osoby, kterou si sám zvolí. V průběhu prověřování stížnosti nesmí být na 

žádného z účastníků vyvíjen nátlak. 

 Pracovník použije metody, které povedou k rychlému zjištění skutečného stavu věci, nesnižují 

důstojnost žádného z účastníků a neovlivňují nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi 

účastníky.  

 Stížnost je prošetřována v celém jejím rozsahu a objektivně bez předpojatosti vůči osobě, která ji 

podala, i sdělovaným skutečnostem. 

 Stížnosti se vyřizují ve lhůtě 30 dní. Pokud nemůže být stížnost ve stanovené lhůtě vyřízena, může 

být s vědomím stěžovatele lhůta prodloužena až na 60 dní. Za oprávněný důvod pro prodloužení 

lhůty lze považovat například situaci, kdy z důvodu dočasné nepřítomnosti klienta nelze získat 

jeho vyjádření vztahující se k projednávané stížnosti, nebo v případě, kdy je nutno o stanovisko 

požádat jinou osobu než zaměstnance Temperi. Naopak v situacích, kdy jde o podání oznamující 

některé zvláště závažné skutečnosti, nebo dokonce podezření z páchání trestné činnosti, je nutno 

na podané sdělení reagovat okamžitě. Osoba projednávající stížnost informuje klienta o 

důvodech prodloužení lhůty.  
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 Ředitel je povinen o zjištěních učinit „Zápis o řešení stížnosti klienta“. Tento zápis obsahuje: 

datum řešení stížnosti; jména pracovníků a dalších osob přítomných při šetření; stručný záznam o 

všech zjištěných okolnostech a skutečnostech; uvedení toho, jak budou případné nedostatky dále 

řešeny (např. vůči osobě, která stížnost podala – zda dojde ke změně postupů pověřené osoby, 

klíčového pracovníka aj.).  

 V případě, že od klienta přichází další stížnost se stejným obsahem, prověří se, zda stav, na který 

si stěžuje, stále trvá, a na základě zjištění se přijmou další opatření 

 Evidence stížností 

o Každé stížnosti je přiděleno samostatné pořadové číslo, uvedeno datum, kdy stížnost 

poskytovateli došla, jméno stěžovatele (nejde-li o anonymní stížnost), kdo stížnost přijal, 

stručný obsah stížnosti, kdo byl pověřen jejím vyřízením, lhůta, do kdy má být stížnost 

vyřízena, skutečná lhůta vyřízení a podpis pracovníka, který stížnost k vyřízení převzal. 

o Kniha stížností je uložena u ředitele Temperi, o.p.s. 

 

Odvolání 

 V případě nespokojenosti se závěry prošetření stížnosti se může klient odvolat k nadřízenému 

orgánu nebo k institucím, které se zabývají ochranou práv.  

 Správní rada Temperi, o.p.s. (nadřízený orgán) 

Mgr. Dana Kopecká, předsedkyně správní rady, Branišovská ul.  České Budějovice, popřípadě 

lze stížnost adresovat předsedkyni správní rady přímo do Temperi, o.p.s., Jar. Haška 1818/1, 

370 04 České Budějovice 

 Kancelář veřejného ochránce práv  

 Údolní 39, 602 00  Brno, tel.: 542 542 111 

 www.ochrance.cz, e-mail: podatelna@ochrance.cz 

 
 

 


