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I. Úvod 
 

     Domácí řád vychází z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

     Domácí řád upravuje základní normy soužití klientů Domova pro seniory 

/DpS/, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče zařízením a 

požadavky na jeho pracovníky. 

     Posláním DpS je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a 

zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim 

prožít aktivní a důstojné stáří.  

     Usilujeme o to, aby naše služba byla poskytována odborně, kompetentně a 

lidsky s ohledem na jedinečnost každého klienta a jeho potřeby.  

     Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a ctíme etický 

kodex. 

     Všichni klienti a pracovníci jsou povinni chránit a šetřit majetek DpS i 

majetek klientů. Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance i 

návštěvy v DpS. 

 

 
II. Ubytování 

 
1. Věci, které si s sebou klient přivezl z domova, se uloží na místa k tomu 

určená  / uzamykatelná skříň,  komoda,  noční stolek, sklad oděvů, apod./. 

2. Pracovník přímé obslužné péče /dále ppop/ společně s klientem 

zaznamenává do „Osobní karty klienta“ oděvy a osobní věci, které si 

klient určí, aby byly evidovány. Doporučujeme si označit své oděvy 

fixem na textil nebo vyšitím na skrytém místě. Klient může požádat o 

označení oděvu štítkem – SLEZSKÁ HUMANITA vlastní štítkovací 

stroj. Pokud si klient nepřeje mít oděv označen, nahlásí tuto skutečnost 

svému klíčovému pracovníkovi. 

3. Jednotlivé vícelůžkové pokoje jsou obývány klienty stejného pohlaví. 

V případě, že klienti mají jiné přání, v rámci možností se jim snažíme 

vyhovět. 

4. Klientům a pracovníkům není povoleno v DpS přechovávat hygienicky 

závadné předměty, narkotika, nebezpečné chemikálie a zbraně. 

5. Elektrospotřebiče  podléhají povinným revizím – viz Sazebník úhrad za 

fakultativní služby.  Nutno doložit návody k obsluze. Je zakázáno 

používat elektrické spotřebiče, které nevyhovují ČSN 331610. 

6. K výzdobě pokojů mohou klienti použít vlastních drobných předmětů 

/obrazy, sošky, květiny, televizi, atd./. 
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7. V případě vícelůžkových pokojů má klient k dispozici noční stolek, skříň 

s uzamykatelným trezorem a postel. Ostatní součásti vybavení pokoje 

jsou určeny ke společnému užívání /židle, jídelní stůl, skříně, atd./. 

8. Věci přidělené k používání klientům zůstávají majetkem organizace. 

Klienti jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při odchodu z DpS je vrátit 

ve stavu, který odpovídá délce jejich použití. 

9. Klíč od pokoje je nabídnut každému klientovi. 

10. Klienti nesmí vstupovat do provozních místností DpS /kuchyňka, 

úklidová místnost, denní místnost zaměstnanců, kancelář vedoucí 

domova, sociální pracovnice  a sesterna/ pokud zde není přítomen nikdo 

z pracovníků. 

11. Společné prostory DpS /hlavní vchod, chodba/ jsou monitorovány 

kamerovým systémem /bez záznamu/ z důvodu bezpečnosti. 

 

 

III. Odpovědnost za škodu 
 

1. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil úmyslně na majetku zařízení, 

na majetku a zdraví jiných klientů, zaměstnanců a osob, které se v DpS 

oprávněně zdržují. 

2. Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení Zákoníku 

práce a Správní rady SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 

společnosti.  Pokud zaměstnanec způsobí klientovi škodu na jeho 

majetku, žádáme, aby tuto skutečnost klient oznámil ppop, který dále 

postupuje dle vypracovaných pravidel. 

3. Pokud škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou 

naplňuje charakter trestného činu, bude řešena na podnět ředitelky, či 

poškozené osoby v trestním řízení. 

4. Klienti jsou povinni chránit svůj majetek /cennosti, peníze/ uzamčením 

v trezoru ve své skříni. Za tyto věci nese plnou zodpovědnost sám klient. 

Pokud si klient nechá u sebe větší obnos peněz nebo cenné věci,  DpS 

neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. 

5.  Cenné věci a peníze si mohou uložit do ústavního trezoru u sociální 

pracovnice nebo vedoucí zdravotní a sociální služby. 

6. Klientům ani pracovníkům není dovoleno bez souhlasu  vedoucí zdravotní 

a sociální služby rozšiřovat množství elektrospotřebičů, přidávat 

prodlužovací kabely a rozdvojky. 

7. Klient má možnost mít u sebe klíč od svého pokoje. V případě, že této 

možnosti využije, za klíč ručí a v případě jeho ztráty hradí náklady s tím 

spojené. Po ukončení pobytu klíč musí vrátit poskytovateli. 
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IV. Úschova cenných věcí 
 

1. Při nástupu nebo též v průběhu pobytu může klient požádat sociální 

pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a finanční hotovosti 

do úschovy. Sociální pracovnice, přejímající depozita do úschovy, vydá 

klientovi písemné potvrzení o převzetí. 

2. Vkladní knížky a cenné předměty uloží sociální pracovnice nebo vedoucí 

do trezoru a zapíše je do evidence depozit klienta. Cennosti, přijaté do 

úschovy, musí být řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna. 

3. Sociální pracovnice vydává i ukládá finanční hotovost. Na každý příjem i 

výdej je vystaveno písemné potvrzení. 

4. DpS neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které 

nepřevzalo do úschovy. 

5. Uložené cennosti budou klientovi vráceny na základě jeho žádosti nebo 

při trvalém opuštění DpS. 

6. V případě dědictví jsou tyto cennosti vydány zákonným dědicům na 

základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu o dědickém řízení. 

7. Odchází-li klient z DpS na delší dobu /např. hospitalizace, dovolenka/, 

může si za přítomnosti službu konající sestry a jednoho svědka 

uzamknout skříň a klíček uschovat v trezorku na sesterně. 

 

 

V. Stravování 
 

1. Strava v DpS je přizpůsobena svým složením i úpravou  věku a 

zdravotnímu stavu klientů. 

2. Dietní stravování doporučuje ošetřující lékař, ovšem respektujeme přání 

klienta. 

3. Možnost dietní stravy: strava racionální, diabetická, šetřící, bezmléčná, 

mletá, mixovaná. Jídelní lístek klient obdrží týden dopředu. V případě, že 

některé jídlo mu nevyhovuje, toto nahlásí vedoucí nebo staniční sestře a ta 

zajistí náhradní stravu dle klientova výběru. Pokud se klient rozhodne, že 

neodebere některý z chodu jídelníčku z důvodu pobytu mimo DpS, tuto 

skutečnost taktéž nahlásí 2 dny předem staniční sestře.  

4. Celodenní strava je připravována v kuchyni SLEZSKÉ HUMANITY, 

obecně prospěšné společnosti, která se nachází v Karviné. 

5. Strava v našem zařízení se vydává dle následujícího časového rozvrhu: 

snídaně                07.30 – 09.00 

oběd                    11.30  - 13.00 

svačina                15.00 -  15.30 

                          /diabetici – denně, ostatní – středa a sobota/ 

večeře                  17.00 – 18.00 

II.večeře               21.00 – 21.15 
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6. Strava a nápoje se podávají dle přání a zdravotního stavu klienta na 

pokojích nebo ve společenské místnosti. 

7. Nápoje mají klienti k dispozici na pokojích v termoskách po celý den. 

8. Potraviny mohou klienti ukládat jen na místo k tomu určené /lednice ve 

výdejně stravy/. Jídlo je označeno jménem klienta, na vyžádání je 

klientovi jídlo vydáno. Personál pouze sleduje dobu spotřeby. Potraviny 

musí být hygienicky nezávadné. Nepoživatelné zbytky jídel nesmí být 

ponechávány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken nebo ani se jimi 

nesmí krmit zvířata. 

9. Personál DpS si vyhrazuje právo upozornit na nevhodné a dlouhé 

skladování potravin a při zjevném porušení hygienických zásad 

rozhodnout /s vědomím klienta/ o jejich likvidaci. 

10. Jídelníček je sestaven nutričním terapeutem  a je  schválen  ředitelkou 

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. 

11. Jídelníčky mají klienti k dispozici na všech pokojích a na nástěnce na 

chodbě. Případné změny jsou jim včas oznámeny. 

12. Výše stravovací jednotky je dána zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí  

vyhláškou č. 505/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

VI. Zdravotní a sociální péče 
 

1. DpS zajistí klientům zdravotní péči, kontrolu praktickým lékařem a v 

odborných ambulancích. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí 

klient službu konajícímu personálu. 

2. Klient má možnost svobodné volby svého praktického či odborného 

lékaře. 

3. V DpS garantuje léčebnou a preventivní péči o klienty smluví lékař 

SLEZSKÉ HUMANITY, který dochází do DpS pravidelně nebo dle 

potřeby . V případě, že si klient ponechal svého ošetřujícího lékaře, je 

povinen jej o umístění do DpS uvědomit a ten s tímto souhlasil. 

4. Odborná lékařská péče může být poskytnuta jen na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře. Speciální vyšetření jsou zajišťována za pomoci 

rodinných příslušníků , případně pracovníků domova. 

5. Převoz klienta sanitním vozem ordinuje lékař. Dopravu na vyšetření do 

zdravotnického zařízení si klient zajišťuje za pomoci příbuzných. V 

případech, kdy to není možné, zajišťujeme dopravu formou externích 

dopravců /taxi služba, senior taxi  nebo služebním vozem SLEZSKÉ 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti – viz Sazebník úhrad za 

fakultativní služby/ - tuto službu si klient hradí ze svých prostředků. 

6. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí ihned službu konajícímu 

personálu. 
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7. Léky si klient užívá sám, jestliže mu to dovolí jeho zdravotní stav, jinak 

jsou mu podávány personálem. 

8. Při nástupu, ale i během pobytu, si může klient požádat o signalizaci na 

přivolání personálu. Je zakázáno signalizaci zneužívat a personál 

přivolávat k takovým úkonům, které klient v rámci nastavení služby 

zvládá sám. Klientovi, který nedokáže chápat význam signalizace, není 

signalizace přidělena, ale v nastavení služby jsou sjednány častější 

kontroly personálem. 

9. Po nástupu do DpS je s klientem sestavován individuální plán služby. 

Tým pracovníků dohlíží na jeho následné plnění. Každý klient má svého 

klíčového pracovníka, s kterým je seznámen. Klíčový pracovník se stává 

pro klienta oporou, rádcem. V případě, že klient si s klíčovým 

pracovníkem nerozumí, je možnost výměny klíčového pracovníka. 

10. Klient může nahlížet do své dokumentace o poskytování sociální služby, 

taktéž si může zvolit libovolného zástupce, který bude nahlížet do jeho 

dokumentace: 

a) sociální dokumentace o individuálním plánování služby, osobní cíl a 

               jeho  sledování, /uložena v  pracovně personálu v uzamčené skříni.    

               Klíč je uložen na smluveném místě v pracovně personálu/            

b) administrativní dokumentace, např. duplikát Žádosti o umístění,  

     duplikát  Smlouvy, doklady o přiznání příspěvku na péči, rozhodnutí   

    soudu, aj. /uložená u sociální pracovnice DpS/ 

c) účetní doklady, např. vyúčtování platby,  drobných nákupů a doplatky 

    za léky, příjmové a výdajové doklady,  ujednání o splátkách, vratky,  

    přeplatky /uloženy u sociální pracovnice  DpS/ 

d) depozitní účet – osobní bankovní účet klienta /výpis předkládán 1x za 3  

    měsíce Správou SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 

    společnosti v Karviné 6/. 

11. Domov pro seniory má zpracovány Standardy kvality sociálních služeb. 

Je v nich shrnuto, co se očekává od kvalitní sociální služby. Standardy 

jsou k nahlédnutí v kulturní místnosti. Standardy si pracovníci definovali 

sami v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 

VII. Hygiena 
 

1. Klienti dbají dle svých možností a zvyklostí o osobní čistotu. Udržují 

prostory, které obývají a užívají v takovém stavu, aby neporušovali práva 

ostatních osob. 

2. Klienti provádí denní hygienu podle svých zvyklostí a možností. 

Frekvence koupání a sprchování není pro klienty nijak omezena, 

doporučujeme alespoň 1x týdně celkovou koupel. V případě, že klient 

bude porušovat práva ostatních osob /např. svým zápachem/ personál po 
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ústní domluvě mu bude nápomocen při provedení hygienické očisty. 

3. Kadeřnické a pedikérské služby zajistíme dle přání klienta i v prostorách 

DpS. Tyto služby nejsou součástí úhrady za pobyt. 

4. Osobní prádlo si klienti mění dle potřeby. V případě, že klient bude 

porušovat práva ostatních osob /např. zápachem svého prádla/ personál po 

ústní domluvě mu bude nápomocen při jeho výměně. 

5. Znečištěné prádlo se odváží do smluvní  prádelny Lotos Horní Suchá. 

6. Prádelna provádí praní, žehlení a dodání čistého prádla v co nejkratším 

možném termínu. 

7. Doporučujeme pravidelné větrání pokoje. 

8. Pokoje jsou vybaveny odpadkovými koši, jejichž obsah pravidelně 

likvidují k tomu určení pracovníci. 

9. Kouření je povoleno venku. Na pokojích je z bezpečnostních a 

hygienických důvodů kouření přísně zakázáno. Pokoje jsou vybaveny 

protipožárními snímači. 

 

 

VIII. Doba klidu v zařízení 
 

1. Zásady občanského soužití, nezbytného klidného prostředí a úrovně 

kulturního bydlení vyžadují, aby se klienti chovali tak, aby bez 

oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní osoby. 

2. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hod. 

3. V době nočního klidu by neměli být klienti rušeni, s výjimkou podávání 

léků, poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské  péče . 

4. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas nebo televizi, 

pokud neruší ostatní spolubydlící anebo mají možnost sledovat TV ve 

společenské místnosti. 

 

 

 

IX. Vycházky mimo areál Domova pro seniory 
 

1. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál DpS. 

2. Klienti odcházející mimo areál pouze oznámí svůj odchod popř. svůj 

pravděpodobný návrat – nejde o omezování osobní svobody, nýbrž 

výhradně o bezpečnost klientů. 

3. Na žádost klienta zajistíme doprovod / pracovník přímé obslužné péče 

nebo pracovník pro volnočasové aktivity/. 
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X. Přechodný pobyt klientů mimo Domova pro seniory 
 

1. Klient může přechodně pobývat mimo DpS po předchozím oznámení 

vedoucí sociálně zdravotní péče /v sobotu a neděli službu konajícímu 

personálu/ nebo úsekové sestře. 

2. Doporučujeme s sebou si vzít občanský průkaz, kartu zdravotního 

pojištěnce a potřebné léky. 

3. Tyto pobyty jsou písemně evidovány v Knize hlášení. 

 

 

Pobyt mimo DpS 

 

a) Za den pobytu mimo DpS se považuje nepřerušený úsek 24 hodin, kdy 

klient hradí pouze udržovací poplatek ve výši 160,- Kč. 

b) Klient ohlásí svou nepřítomnost nejpozději 2 pracovní dny předem a to 

úsekové sestře nebo vedoucí sociálně zdravotní péče. Na pozdější 

odhlášení nebude brán zřetel /vratky/.  

c) Pobyt mimo DpS z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se 

považuje za předem oznámený. Klientovi je přiznána vratka následujícím 

dnem. 

 

 

XI. Návštěvy 
 

1. Klienti mohou přijímat návštěvy neomezeně s výjimkou doby nočního 

klidu. 

2. Při mimořádných  událostech a opatřeních Hygienicko-epidemiologické 

stanice, mohou být návštěvy po konzultaci s ředitelkou a hygienikem 

dočasně zakázány. 

3. Klienti přijímají návštěvy na pokojích nebo ve společenské místnosti. 

4. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v DpS. Osobám, které jeví známky 

opilosti či použití jiných omamných látek, není vstup do objektu a areálu 

povolen. 

5. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti může v 

odůvodněných případech jednotlivým návštěvníkům zakázat vstup do 

budovy, pokud došlo při její předchozí návštěvě k nepřístojnostem a 

oprávněným stížnostem. 

6. Klienti mohou telefonovat z přenosného telefonního přístroje umístěného 

na sesterně. Hovorné si hradí klient z vlastních zdrojů. Příbuzní a známí 

mohu klientům telefonovat, telefonní čísla jsou uvedena v Příloze č. 3. 
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XII. Pravidla stěhování klientů v rámci Domova pro seniory 

 
1. Uspokojení požadavku žadatele je závislé na možnostech DpS. Jednotlivé 

žádosti jsou řešeny individuálně. 

2. Stěhování klienta je možné pouze s jeho souhlasem. 

3.  Z provozních důvodů / zejména nezbytné stavební opravy či úpravy, 

nutnost údržby, modernizace, apod. /je poskytovatel oprávněn dočasně 

nebo trvale osobu přemístit, a to i na pokoj jiného typu. 

 

 

XIII. Kulturní a zájmová činnost 

 

1. DpS zajišťuje kulturní a zájmovou činnost, která je nedílnou součástí naší 

sociální služby. 

2. Kulturní a zájmové činnosti jsou poskytovány pouze na základě 

dobrovolné účasti. 

3. Kulturní činnost je poskytována formou nabídky kulturních vystoupení, 

muzikoterapií, četbou, bohoslužbami i individuální návštěvou katolického 

nebo evangelického kněze na pokojích. 

4. Klienti mají volně přístupný televizor a DVD přehrávač v kulturní 

místnosti. 

5. Klienti mohou používat vlastní televizor i rozhlasový přijímač po 

domluvě se svými spolubydlícími. Telekomunikační poplatky za 

používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů hradí klienti ze 

svých prostředků. Organizace může zajistit úhradu poplatků přes SIPO. 

Pokud klient hradí koncesionářský poplatek v místě svého trvalého 

pobytu, neplatí již tuto službu v DpS. 

6. Každý klient má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. 

V době konání voleb může využít svého volebního práva. 

7. Knihy v knihovničce na chodbě  jsou volně přístupné všem klientům. 

8. Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její 

rozsah nenarušuje klid nebo neohrožuje zdraví ostatních klientů, 

pracovníků či jiných osob a pokud zájmová činnost odpovídá podmínkám 

DpS. 

 

 

XIV. Fakultativní /nenárokové/ služby 
 

1. DpS poskytuje dle možností klientům fakultativní /nenárokové/ služby za 

úhradu, viz  Příloha č. 5 Sazebník úhrad za fakultativní služby, který je 

vyvěšen na nástěnce a je součástí Domácího řádu. 
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XV. Vyúčtování měsíční úhrady 
 

1. Klient se zavazuje zaplatit měsíční úhradu nejpozději do posledního dne 

daného měsíce. 

2. Pokud klient není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

odpovědně nakládat s finančními prostředky nebo si je přeje deponovat, 

lze tyto prostředky vkládat do depozit na základě dohody s klientem 

/opatrovníkem/. 

3. Služby poskytované klientovi v DpS /kadeřnictví, pedikúra, nákup 

drobného zboží, rehabilitace/ jsou hrazeny klientem osobně. 

 

 

XVI. Platby za léky a zdravotní prostředky 
 

1. Doplatky za léky a zdravotní materiál si hradí klient ze svých vlastních 

zdrojů. 

 

 

XVII. Poštovní zásilky 
 

1. Doporučené poštovní zásilky, včetně peněžních, přejímá klient osobně od 

poštovního doručovatele. 

2. Finanční hotovost si může klient uložit do ústavního trezoru nebo na svůj 

depozitní účet. 

 

 

XVIII. Stížnosti a připomínky 
 

1. Na nástěnce jsou vyvěšena podrobná Pravidla pro podávání stížností v 

DpS, ve kterých jsou uvedeny i další kontakty. 

2. Klienti mohou podávat stížnosti na služby poskytované DpS, vystupování 

a jednání jeho zaměstnanců ústně nebo písemně vedoucí sociální a  

zdravotní  služby. K podání stížnosti je možno využít i anonymní 

schránku důvěry, která je umístěna na chodbě. 

3. DpS má pro podávání a vyřizování připomínek a stížností vypracována 

vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni klienti i zaměstnanci. 

4. Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány. 

5. Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho 

bude při vyřizování stížností zastupovat. 

6. Pravidla pro podávání stížností jsou rovněž součástí Domácího řádu DpS, 

viz Příloha č. 2. 

  



11 

 

XIX. Opatření proti porušování kázně a pořádku 
 

     Jestliže klient svým chováním opakovaně, úmyslně nebo pod vlivem 

alkoholu hrubě porušuje kázeň a pořádek v zařízení, použije ředitelka SLEZSKÉ 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  těchto opatření: 

1. návrh na přeložení do jiného zařízení 

2. návrh na ukončení pobytu. 

 

       Než přistoupí k těmto krokům, snaží se vedení domova sjednat nápravu 

nejprve vlastními silami za úzkostlivého dodržování všech lidských práv klientů. 

 

Za hrubé porušování pořádku klientem je považováno: 

 

a) úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby 

b) kouření mimo vyhrazené prostory 

c) opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v 

opilosti 

d) opakované agresivní verbální nebo fyzické napadání spoluobyvatelů, 

personálu či návštěvníků DpS, pokud není způsobeno akutní změnou jeho 

zdravotního stavu 

e) diskriminační chování z hlediska rasové, národností, etnické, náboženské 

a osobnostní /např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav/ 

odlišnosti vůči spoluobyvatelům, personálu či návštěvníkům DpS. 

 

     Každý případ porušení kázně a pořádku jsou zaměstnanci povinni písemně 

zaevidovat do Knihy denního hlášení. 

 

 

XX. Ukončení pobytu v Domově pro seniory 
 

1. Pobyt v DpS je ukončen na základě ukončení platnosti smlouvy mezi 

poskytovatelem a klientem. 

2. Pobyt v DpS je končen i úmrtím klienta. Postup při úmrtí klienta 

zabezpečují zvláštní předpisy /Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. o 

postupu při úmrtí a pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů/. Soupis 

věcí sepíše službu konající personál. 

3. Doporučujeme klientům si určit pohřební službu, popř. osobu, která bude 

obstarávat pohřeb. 

4. O provedeném soupisu se provede záznam a osobní věci se předají proti 

podpisu pozůstalým. Majetek zemřelého /vkladní knížka, hotovost, cenné 

předměty/ zůstávají v úschově ústavu, lze jej vydat jen na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení. 
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XXII. Závěr 
 

1. Domov pro seniory je povinen seznámit klienty s platným Domácím 

řádem, a to způsobem a formou pro klienty srozumitelným. Seznámení 

s Domácím řádem stvrzuje klient podepsáním Smlouvy o poskytnutí 

sociální služby. 

2. Klient je povinen tento Domácí řád dodržovat. 

3. Domácí řád je k dispozici na všech pokojích v DpS a také v kulturní 

místnosti. K dispozici je také na webových stránkách SLEZSKÉ 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, v záložce domov 

Karviná. 

 

 

 

 

 

 

     Tento Domácí řád nabývá účinnosti 15. 1. 2014. Tímto dnem pozbývá 

platnosti Domácí řád ze dne 15. 1. 2013. 
 

 

 

Dne  14. 1. 2014 schválila Gertruda Remešová, ředitelka SLEZSKÉ 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. 

 

                                                    

 

Dne 14. 1. 2014      zpracovala  Alice Sznapková 

                              vedoucí zdravotní a sociální  služby 

 

 

 

 

 

Přílohy k Domácímu řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 

obecně prospěšné společnosti,  Karviná: 

 

 

č. 1 Práva a povinnosti klientů 

č. 2 Pravidla stížností v Domově pro seniory Karviná 

č. 3 Kontakty na odpovědné pracovníky Domově pro seniory Karviná 

č. 4 Nouzové a havarijní situace pro klienty Domově pro seniory Karviná 

č. 5 Sazebník úhrad za fakultativní služby 
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Příloha č. 1  Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ   

                     HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná   

 

PRÁVA  KLIENTŮ 
 

 
 

 

Soukromí: Máte své osobní místo, které je jen Vaše 

 

Projev svobodné vůle: Máte právo se rozhodnout, co  sami   

chcete nebo nechcete 

 

Důstojné zacházení: Máte právo, aby se k Vám zaměstnanci i 

klienti chovali slušně 

 

Svoboda pohybu: Máte  právo odejít  kam chcete  /znáte-li 

také cestu zpět/ 

 

Ochrana osobních údajů: Vaše osobní data nemůžeme 

sdělovat jiným osobám 

 

Vlastnictví majetku: Máte právo nakládat se svými věcmi či 

penězi, jak chcete 

 

Stěžovat si: Můžete říct, napsat, co se Vám v domově nelíbí 

 

Listovní tajemství: Vaše dopisy Vám nikdo nesmí otevřít a 

číst, pokud Vy nechcete 
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Zachování intimity: Nesmíte být rušen při intimních 

situacích /toalety, převlékání, apod./  

 

Právo přijímat návštěvy: dle pravidel pro návštěvníky 

 

Odmítnout účast: na společných činnostech, organizovaných 

poskytovatelem /kulturní akce, oslavy svátků, apod./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

KLIENT MÁ TYTO POVINNOSTI: 

 
 

Šetrně zacházet s majetkem: O majetek domova se starejte 

tak, jako by byl Váš vlastní 

Při prokázání úmyslného poškození nebo znehodnocení 

majetku poskytovatele uhradit odpovídající částku jako 

náhradu 

Dodržovat pravidla slušného chování: Dodržujte pravidla 

slušnosti vůči lidem, se kterými se potkáváte  

 

Dodržovat předpisy požární ochrany: Nekuřte tam, kde je 

to zakázáno, neriskujte vznik požáru 

 

Dodržovat zákaz nadužívání alkoholu: Pokud se po požití 

alkoholu nechováte slušně vůči ostatním, porušujete Domácí 

řád 

Dodržovat noční klid: V noci nerušte spánek druhých 

 

Dbát na čistotu: Dodržujte čistotu svého pokoje i svou vlastní 

čistotu a zamezte tak šíření nemocí 

 

Nepožadovat po pracovnících: ordinace léků a 

zdravotnického materiálu, jejichž ordinaci může provádět 

pouze lékař 
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Platit úhrady za pobyt: Stravu, ubytování a další služby, 

které využíváte, plaťte včas a ve výši uvedené ve Vaší 

Smlouvě 

 

 

POKUD OPAKOVANĚ NEDODRŽUJETE SVÉ 

POVINNOSTI, MŮŽE VÁM BÝT VYPOVĚZENA 

SMLOUVA 
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Příloha č. 2  Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ   

                     HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná   

 
 

Jak si stěžovat v Domově pro seniory  SLEZSKÉ 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná 
 

 

     Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesena formou 

písemnou, ústní, telefonickou, a to i anonymně. 

     Vaše  přání, stížnosti a pochvaly můžete vhodit do schránky, která se nachází 

na chodbě.  

     Stížnost lze rovněž podat u všeobecných sester nebo u vedoucí zdravotní a 

sociální služby. 

     Schránka stížností se vybírá 1x týdně, a to vždy v pondělí za účasti vedoucí 

zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice. 

     Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva 

stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita. 

     Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při 

vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet. 

     Stížnost řeší pověřený pracovník nebo je projednávána na poradě vedoucích 

pracovníků, případně na provozní poradě personálu. 

     Každá stížnost je zaznamenána do Knihy stížností, která je uložena u vedoucí 

zdravotní a sociální služby. 

     Při evidenci, šetření a vyřizování stížností důsledně dbáme na to, aby stížnost 

nebyla svěřena k vyřízení osobě, proti které směřuje nebo který by mohl být 

jiným způsobem osobně zainteresován na způsobu, jak bude vyřízena. 

     Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do jednoho měsíce ode dne  podání 

stížnosti. 

      Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížnosti, může 

stížnost postoupit na tyto adresy: 

 

 Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  

paní Mgr. Hana Pierzchalová,  tel.: 596 325 856 

adresa: Sokolovská 1761, 734 01 Karviná - Nové Město 

email: pierzchalova@slezskahumanita.cz   

 

 Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

adresa: Sokolovská 1761, 734 01 Karviná - Nové Město 

tel.: 778 468 090 
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 Magistrát města Karviné, odbor sociálních věcí 

adresa: Karola  Śliwky 219,  734 01 Karviná - Fryštát 

tel.: 596 389 111 

 

 Krajský úřad , Moravskoslezského kraje -  sociální odbor 

      adresa: 28.října 117, 702 18 Ostrava 

tel.: 595 622 222 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

adresa: Na poříčním právu 1/346,  128 01 Praha 2 

tel.: 221 921 111 

 

 Ombudsman:  Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.   

adresa: Údolní 658/39, 602 00 Brno - Město 

email: podatelna @ochrance.cz 

tel.: 542 542 777 

 

 

 

 

 

 

 

     Pravidla stížností jsou uvedena v Domácím řádu, který je uložen na každém 

pokoji. 

     Pravidla jsou rovněž vyvěšena na nástěnce na chodbě. 
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Příloha č. 3   Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ   

                      HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná   

 
 

     Kontakty na odpovědné pracovníky  

Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 

 obecně prospěšné společnosti, Karviná 
 

 

ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

                                                 Mgr. Hana Piezchalová  tel.: 596 325 856 

                                                                 pierzchalova@slezskahumanita.cz 

 

vedoucí zdravotní a sociální služby 

Domova pro seniory Karviná              Anna Šišková          tel.: 596 315 109 

                                                                                                   773 761 592 

                                                                         siskova@slezskahumanita.cz 

 

sociální pracovník       Šárka Filipová         tel.: 596 315 110 

                                                                                                    555 500 824 

                                                                     ds.tyrsova@slezskahumanita.cz 

 

 

staniční sestra        Karin Karasová         tel.: 596 315 110 

                                                                                                      773 761 582 

 

 

všeobecné sestry        Alena Buličková          tel.: 596 315 110 

                                                            Iveta Kopečková 

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

adresa domova:  Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 

                            obecně prospěšné společnosti 

                            Tyršova 2346/21 

                            734 01 Karviná-Mizerov 

 

 

email:  ds.tyrsova@slezskahumanita.cz 

 

mailto:ds.tyrsova@slezskahumanita.cz
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Příloha č. 4  Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ   

                     HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná   

 
 

Pokyny pro klienty 

 

 
 Vážení klienti,  

      pokud se dostanete do těchto svízelných situací, řiďte se těmito 

pokyny: 
 

 

Požár 
 

     Budova DpS je zabezpečena protipožárním alarmem, čidla jsou umístěna na 

pokojích. 

     Jestliže v DpS uvidíte hořet nebo doutnat nějakou věc, začněte okamžitě 

hlasitě kričet „HOŘÍ“! Tímto upozorníte personál a dále se budete řídit jeho 

radami. Nejdříve se jeden pracovník bude snažit oheň uhasit, druhý volá Hasiče 

– tel. 150. 

     Personál je každoročně proškolován v požární ochraně a postupech, co v 

takové situaci dělat. Zachovejte klid a odejděte na svůj pokoj.  Patro je 

rozděleno na několik protipožárních zón. Evakuace obyvatel personálem by 

probíhala pouze ze zóny, kde hoří. Po ohlášení požáru Hasičům, by se ti měli 

dostavit do domova během 5 minut. Je zakázáno používat v době požáru výtah. 

 

 

Zhoršení zdravotního stavu souseda 
 

     Pokud se Vám bude zdát, že s Vaším sousedem nebo jiným klientem není 

něco v  pořádku, např. těžce dýchá, stěžuje si na náhlou bolest, nereaguje na 

Vámi položené otázky, je zpocený, najednou nesrozumitelně komunikuje – 

okamžitě přivolejte personál. Personál zváží další postup. Všeobecná sestra DpS 

má nepřetržitou pohotovostní službu. 

 

 

Uvíznutí ve výtahu 
 

     Pokud zůstanete uvíznutí ve výtahu, zazvoňte  na zvonek ve výtahu. Personál 

přivolá údržbáře DpS, který Vás pomalu spustí do přízemí. Údržba má 

nepřetržitou pohotovost a k dispozici služební auto. 



21 

 

Pád 
 

     Pokud upadnete na pokoji, v koupelně či na WC a nemůžete vstát, volejte 

hlasitě „POMOC“! 

     Personál Vám pomůže vstát a zjistí, zda jste se nezranil. Pokud to bude nutné 

nebo si to budete přát, přivolá lékaře. Ošetří Vám poranění. 

     Po pádu je personál povinen Vám  změřit krevní tlak a pulz. Pokud se 

poraníte na hlavě, bude Vás sledovat, zda se u Vás neprojevují otřesy mozku. 

 

 

Změny zdravotního stavu 
 

     Pokud dojde ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, přivolejte si pomoc 

personálu pomocí signalizace, která je umístěna jednak na pokojích, tak i na WC 

a koupelně. 

     Pokud Vám váš zdravotní stav nedovoluje signalizaci použít /např. pád/, tak 

volejte hlasitě „POMOC“, popřípadě požádejte svého spolubydlícího, aby Vám 

pomoc přivolal. 

 

 

Onemocnění 
 

     Pokud na sobě pociťujete příznaky nějaké choroby, oznamte tuto skutečnost 

staniční sestře či personálu a společně se domluvíte na dalším postupu /lékařské 

ošetření či vyšetření/.  

     Můžete se nechat vždy na podzim zdarma naočkovat vakcínou proti chřipce. 

     Infekčním průjmům se vyhnete, když nebudete konzumovat prošlé potraviny. 

Pokud v naší stravě naleznete nedobré potraviny, okamžitě na to upozorněte 

personál a stravu nekonzumujte. Bude Vám podána náhradní strava. 

 

 

Uzamčení na pokoji 
 

     Pokud se Vám stane, že se zamknete na pokoji a nemůžete najít klíč, začněte 

bouchat na dveře. Na sesterně jsou uloženy náhradní klíče. Z pokoje Vám 

pomůžeme. Úhradu za zhotovení nového klíče však musíte uhradit. 
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Příloha č. 5   Domácího řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ   

                      HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná   

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY od 10.2.2017 
v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

 
Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od 10.2.2017 Sazebník 

úhrad za fakultativní služby v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, v souladu se Zákonem o 

sociálních službách č.108/2006 Sb. 

Úhrady za užívání vlastních elektrospotřebičů na pokoji klienta byly stanoveny dle průměrných 

příkonů spotřebičů a frekvence jejich použití. 

V domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY platí přísný zákaz používání topných spirál pro ohřev 

vzduchu a vody a všech elektrozařízení neschválených ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY.  

Všechna elektrická zařízení musí mít platnou revizi dle ČSN 33 16 10 "Revize a kontroly elektrických 

spotřebičů během jejich používání". Revize elektrospotřebičů provádí smluvní firma poskytovatele. 

Revize elektrospotřebičů si hradí uživatel sám. 

Elektrospotřebiče s malým výkonem, jako např. holicí strojek, zubní kartáček, nabíječka do mobilního 

telefonu, nepodléhají měsíčnímu paušálnímu poplatku za spotřebovanou elektřinu, ale musí mít 

platnou revizi. 

V případě používání jiných elektrospotřebičů s větším výkonem bude paušální měsíční částka 

vypočtena dle spotřeby a frekvence použití daného spotřebiče. 
 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBA 
ÚHRADA ZA POSKYTNUTOU 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBU 

užívání TV na pokoji (vlastní nebo zapůjčené) 100,-Kč/měsíc 

užívání rádia na pokoji (vlastního nebo zapůjčeného) 35,-Kč/měsíc 

užívání vlastního osobního počítače na pokoji 100,-Kč/měsíc 

užívání vlastní rychlovarné konvice na pokoji 30,-Kč/měsíc 

užívání vlastní mikrovlnné trouby na pokoji 20,-Kč/měsíc 

užívání vlastní ledničky na pokoji 100,-Kč/měsíc 

kopírování (černobílé) 

- formát A4 - jednostranně                     
- formát A4 - oboustranně                      

 

2,- Kč/list  

3,- Kč/list 

hovorné za použití telefonu, který je majetkem 

poskytovatele 
dle vyúčtování služeb 

doprava služebním vozem  v době 8:00-14:00 zdarma 

individuální nákup v rámci centrálního dovozu zdarma 

 

Mgr. Hana Pierzchalová 

V Karviné, 10.2.2017       Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  

                                           obecně prospěšné společnosti 

 


