
Pokyn zřizovatele 1/2017

Pravidla pro působení ombudsmana Domova pro seniory Krnov

I. Úvodní ustanovení

1. Funkce ombudsmana Domova pro seniory Krnov je zřízena z podnětu zřizovatele, a to na 
základě usnesení Rady Města Krnova číslo 1835/43 ze dne 25. 1. 2017.

2. Základním úkolem ombudsmana Domova pro seniory Krnov (dále také jen 
„Domov“) je hájit práva uživatelů, kteří využívají registrovaných služeb Domova nebo 
zájemců o službu v případech sporů ve věci kvality poskytovaných sociálních služeb.

II. Osoba ombudsmana

1. Ombudsmana jmenuje do funkce zřizovatel Domova, a to na základě usnesení rady města.
2. Osoba ombudsmana musí splňovat kritéria odborné erudice v oblasti sociálních služeb, 

nestrannosti, znalosti standardů kvality sociálních služeb a schopnosti komunikace 
v krizových situacích.

3. Ombudsman vykonává svoji funkci na základě smlouvy se zřizovatelem, Městem Krnov.
4. Ombudsman vykonává svoji funkci nestranně a nezávisle na Domovu či zřizovateli.

III. Působnost ombudsmana

1. Ombudsman vstupuje do sporů mezi uživatelem Domova (nebo osobou, která jej 
zastupuje – opatrovníkem či rodinným příslušníkem) a poskytovatelem sociální služby na 
základě žádosti uživatele v těch případech, kde se nepodařilo vyřešit spor v rámci 
komunikace s kompetentními pracovníky Domova.

2. Činnost ombudsmana se týká výhradně oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb.
3. Ombudsman není oprávněn vstupovat do záležitostí pracovněprávních vztahů Domova, 

obchodních vztahů ani do oblasti zdravotních služeb s výjimkou případů, kdy se tyto 
záležitosti přímo týkají kvality sociálních služeb.

IV. Kompetence ombudsmana

1. Na ombudsmana se mohou obracet uživatelé Domova nebo osoby, které uživatele
prokazatelně zastupují nebo hovoří jejich jménem.

2. Ombudsman se nezabývá žádostmi přednesenými jinými osobami než jsou uvedeny v bodě 
1, ani anonymními žádostmi či podněty. Tyto žádosti a podněty předává ombudsman dle 
svého uvážení řediteli/ředitelce Domova.

3. Ombudsman se může zabývat případy i z vlastního podnětu na základě jemu dostupných 
informací, včetně případů, které nejsou spojeny s konkrétním uživatelem, nýbrž se týkají 
procesů, praxe či pravidel v oblasti kvality služeb.

4. Ombudsman je oprávněn zabývat se pouze takovými případy, u nichž je prokazatelné, že 
se jejich řešením již zabývali pracovníci Domova v rámci standardních vnitřních postupů a 
pravidel Domova (viz čl. III., bod 1.). 

5. Případy, které nesplňují podmínku uvedenou v bodě 4, ombudsman postupuje k řešení 
řediteli/ředitelce Domova. Ombudsman je v těchto případech oprávněn vyžádat si zprávu 
od ředitele/ředitelky Domova o jejich řešení.



V. Pravomoci a povinnosti ombudsmana

1. Ombudsman posuzuje případy dle čl. III, se kterými se na něj obrátí osoby dle čl. IV. a na 
základě tohoto posuzování vydává závazné stanovisko.

2. Při posuzování případů postupuje ombudsman tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti. Je povinen zjistit stanoviska obou stran sporu a posoudit je 
v souladu se svými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Ombudsman při posuzování dbá 
své základní role dle čl. I., odst. 2, tedy hájit práva uživatelů služeb.

3. Ombudsman je povinen chránit anonymitu uživatele, pokud na ní uživatel trvá. 
Ombudsman v těchto případech uživatele poučí o omezených možnostech řešení případu. 

4. Ombudsman vede jednání mezi uživatelem a poskytovatelem tak, aby bylo pokud možno 
dosaženo smírného řešení.

5. Pro posouzení případů je ombudsman oprávněn přizvat si ke konzultaci jiné osoby zejména 
z řad rodinných příslušníků, zaměstnanců Domova nebo odborníků.

6. Ombudsman je vázán mlčenlivostí v rámci celého rozsahu výkonu své funkce. Tuto 
mlčenlivost stvrzuje podpisem.

7. Ombudsman je povinen zahájit posuzování případu nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy 
mu byla doručena žádost o řešení případu. 

8. Žádost o posouzení případu se doručuje v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
ombudsmana nebo písemně v uzavřené obálce nadepsané slovy „Ombudsman“ vhozené 
do zvláštní schránky v prostorách Domova zřízené za tímto účelem, nebo písemně na 
podatelnu zřizovatele, Městský úřad Krnov, Domova pro seniory Krnov, Hlavní náměstí 
1, 794 01 Krnov. 

9. Ombudsman je povinen ukončit posuzování případu nejpozději do 30 dnů od zahájení jeho 
posuzování. Ukončením posuzování se rozumí vyhotovení závěrečné zprávy či Závazného 
stanoviska (viz čl. VI.) a jejich předání.

VI. Závazné stanovisko a vedení dokumentace

1. Ombudsman vede o všech projednávaných případech základní dokumentaci. Její rozsah 
a formální náležitosti stanovuje ombudsman. 

2. Z každého projednávaného případu pořizuje ombudsman závěrečnou zprávu, z níž je 
zřejmé jméno osoby, jejíž případ se řešil, čeho se osoba domáhala, jak byl případ řešen a 
jakého bylo dosaženo výsledku. Závěrečnou zprávu ombudsman předává vždy osobě, která 
podávala žádost o posouzení případu, a dála také řediteli/ředitelce Domova. 
V odůvodněných případech je ombudsman oprávněn závěrečnou zprávu anonymizovat.
Závěrečnou zprávu pořizuje ombudsman i v případech, kdy předmětem šetření je případ 
v oblasti procesů, praxe či pravidel v oblasti kvality služeb (viz čl. IV. odst. 3), který nelze 
ztotožnit s konkrétní osobou. Ředitel/ředitelka Domova je povinen zohlednit obsah 
závěrečné zprávy při následném řešení případu uživatele a při zavádění standardů kvality 
sociálních služeb do praxe.

3. Závěrečné zprávy je ombudsman povinen předložit na základě výzvy zástupci zřizovatele 
dle zřizovací listiny Domova. 

4. Ombudsman může na základě řešení projednávaného případu vydat Závazné stanovisko. 
Závazné stanovisko může obsahovat opatření či doporučení. Adresátem Závazného 
stanoviska je Město Krnov jakožto zřizovatel. Zřizovatel je povinen respektovat
Závazné stanovisko ombudsmana a projednat jeho implementaci do praxe sociální 
služby s ředitelem/ředitelkou Domova ve lhůtě do 7 dnů od okamžiku, kdy jej od 
ombudsmana obdržel. 



VII. Součinnost

1. Roli ombudsmana je Domov povinen zakomponovat do svých interních předpisů.
2. O působení ombudsmana je Domov povinen průběžně informovat obvyklým způsobem 

všechny uživatele, jejich opatrovníky a rodinné příslušníky. O funkci ombudsmana a jeho 
pravomocech je Domov povinen prokazatelně seznámit každého zájemce o službu, s nímž 
uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. Informaci o funkci ombudsmana, včetně 
kontaktu na něj a těchto pravidel, je Domov povinen zveřejnit na svých internetových 
stránkách.

3. Zaměstnanci Domova, ředitel/ředitelka a zřizovatel je povinen poskytnout ombudsmanovi 
při výkonu jeho funkce maximální možnou součinnost.

4. Ombudsman je oprávněn nahlížet do dokumentace uživatele, jehož případ projednává,
případně si vyžádat další informace od zaměstnanců Domova, a to v rozsahu, k němuž jej 
uživatel nebo jeho zástupce písemně zmocní. 

VIII. Účinnost

Pravidla pro působení ombudsmana Domova pro seniory Krnov jakožto pokyn zřizovatele jsou 
platná od 14. února 2017 a nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění ředitelem/ředitelkou Domova
způsobem u poskytovatele obvyklým. Tento pokyn byl vydán v souladu s čl. XIII. Zřizovací listiny 
Domova.

V Krnově dne 14. 2. 2017.

Mgr. František Fojtík
vedoucí odboru sociálního
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