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1. 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 (dále DpS), jejich práva a 

povinnosti.  

     Posláním DpS je zabezpečit důstojné životní podmínky našim klientům a umožňovat jim žít běžným 
způsobem života, aby se co nejvíce přiblížil způsobu života věkově srovnatelné populaci žijící mimo DpS. 
     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 i pracovníky DpS. 

 

2. Nástup do Dps 

 Před nástupem do DpS je se zájemcem o službu vedeno sociální šetření, na kterém je informován o 
poskytovaných službách.  

 Termín nástupu je vždy se žadatelem naplánován předem. 

 Výsledkem procesu jednání se zájemcem o službu je Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen 
Smlouva), jejíž přílohou je Počáteční nastavení sociální služby, tzn. rozsah podpory, kterou klient 
vzhledem ke stupni své závislosti na pomoci jiné osoby potřebuje. Každý klient smlouvu podepisuje 
nejpozději v den nástupu. 

 Po nástupu do DpS seznámí pracovníci DpS nového klienta s prostředím a procesem adaptace – 
zapojení se do života v DpS. Délka adaptačního procesu a forma adaptace je individuální a takto je 
také ke každému klientovi přistupováno. 

 

3. Ubytování 

 Klientovi se poskytuje ubytování na konkrétním jednolůžkovém, dvoulůžkovém, třílůžkovém nebo 
vícelůžkovém pokoji dle jeho pohlaví, zdravotního stavu a potřeb. V případě, že klient má jiné přání, v 
rámci možností se mu snažíme vyhovět. 

 Na pokoji má klient k dispozici noční stolek, šatní skříň s uzamykatelnou zásuvkou a polohovatelnou 
postel.  Na vícelůžkových pokojích je jejich vybavení určeno ke společnému užívání (židle, jídelní 
stůl, komoda apod.). 

 Věci přidělené klientovi k používání zůstávají majetkem organizace (např. antidekubitní matrace, 
polohovací pomůcky, WC křesla apod.). Pomůcky, které jsou určeny k užívání všem klientům, tj. 
invalidní vozík, chodítko, jídelní stolek, jsou využívány dle individuálních potřeb klientů. Každý klient 
je povinnen s těmito věcmi šetrně zacházet a při odchodu z DpS je vrátit ve stavu, který odpovídá 
délce jejich použití.  

 Věci, které si s sebou klient přinesl z domova, jsou uloženy na místa k tomu určená (šatní skříň, 
noční stolek, sklad oděvů, komoda, apod.) klientem, rodinou, popř. personálem. 

 K výzdobě pokojů může klient použít vlastních drobných předmětů (obrazy, sošky, textilie, květiny, 
křeslo, skříňka, televize, atd.).  

 Pracovník přímé obslužné péče (dále PPOP) společně s klientem zaznamená do tzv. „Osobní karty 
klienta“ oděvy a osobní věci, které si klient určí, aby byly evidovány. Doporučujeme si označit své 
oděvy fixem na textil nebo vyšitím. Klient si může požádat o označení oděvu zažehlovacím štítkem, 
které je zahrnuto v ceně pobytu. Pokud si klient nepřeje mít oděv označen, nahlasí tuto skutečnost 
sociálnímu pracovníkovi, se kterým následně společně vyjednají způsob praní prádla, jelikož vše 
musí být řádně označeno kvůli manipulaci s prádlem ve smluvní prádelně. 

 Klientovi není povoleno v DpS chovat zvířata a přechovávat hygienicky závadné předměty, narkotika, 
nebezpečné chemikálie, zbraně, jako i jiné věci v nadměrném množství (prázdné lahve, sklenice, 
noviny ….). Klient je povinen podrobit své osobní věci kontrole ze strany personálu při podezření 
z narušování hygienických zásad a umožnit odstranění zdroje zápachu, nákazy, plísní apod. 

 Každý pokoj je uzamykatelný a klient má v den nástupu nebo kdykoliv později možnost se 
rozhodnout, zda bude mít vlastní klíč od pokoje a zda při odchodu bude zamykat nebo zda pokoj 
ponechá nezamknutý. 

 Pořadník klientů, kteří si přejí přemístění na jiný pokoj, je k nahlédnutí u sociálního pracovníka. 
Uspokojení požadavku klienta je závislé na možnostech DpS. Jednotlivé žádosti jsou řešeny 
individuálně v pořadí jejich přijetí. 
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 Změnu pokoje lze provést na základě žádosti klienta a z opodstatněných důvodů:  
a) závažné neshody na pokoji se spolubydlícím 

b) havarijní situace nebo nouzová situace, která neumožňuje pobyt na daném pokoji 

c) provozní důvody, např. klient neuhradí cenu 

d) změna zdravotního stavu klienta 

 Stěhování klienta je možné pouze s jeho souhlasem a na základě písemného záznamu o stěhování 
v rámci DpS, který je organizace povinna sepsat s klientem při každé změně jeho umístění v rámci 
DpS. 

 Necítí-li se klient schopen sám se rozhodnout o stanovisku ke svému stěhování, může k tomuto 
jednání přizvat své rodinné příslušníky. 

 Elektrospotřebiče je možné mít pouze se souhlasem vedoucí zdravotně sociální služby (dále jen 
vedoucí) a podléhají povinným revizím. Klient je povinen předložit vedoucí doklad, že elektrospotřebič 
vyhovuje ČSN 331610.  

 

4.  Odpovědnost za škodu 

 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. 

 Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení Zákoníku práce a Managementu kvality 
sociálních služeb SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. Pokud zaměstnanec 
způsobí klientovi škodu na jeho majetku, žádáme klienta, aby tuto skutečnost oznámil personálu, 
který dále postupuje dle vypracovaných pravidel. 

 Ztrátu nebo poškození majetku DpS je klient povinen ihned nahlásit vedoucí nebo jakémukoli 
zaměstnanci DpS. 

 Pokud škoda, nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňuje charakter 
trestného činu, bude řešena v trestním řízení.  

 Klient je povinnen chránit svůj majetek (cennosti, peníze, doklady) uzamčením v uzamykatelné 
zásuvce. 

 Skříně a ostatní vybavení je klient povinnen při podezření z porušení hygienických předpisů, na 
požádání personálu, zpřístupnit. Personál odstraní z pokoje, skříní, stolků apod., věci, včetně 
potravin, pokud by tyto svou kvalitou, množstvím, nebo technickým stavem odporovaly hygienickým 
požadavkům, technickým normám či skladovacím a ubytovacím možnostem, nebo pokud by 
ohrožovaly zdraví a kvalitu života v kolektivním zařízení.  

 Klientovi není dovoleno bez souhlasu vedoucí, rozšiřovat množství elektrospotřebičů, přidávat 
prodlužovací kabely a rozdvojky.  

 Klient, který má k dispozici klíč od pokoje, si za klíč ručí a v případě jeho ztráty hradí náklady s tímto 
spojené. Při ukončení pobytu klíč musí vrátit vedoucí. 
 

5. Úschova cenných věcí 

 Při nástupu, nebo též v průběhu pobytu, může klient požádat samostatnou referentku o převzetí 
cenných věcí, vkladních knížek a finanční hotovosti do úschovy. Samostatná referentka, přejímající 
depozita do úschovy, vydá klientovi písemné potvrzení o převzetí. 

 Vkladní knížky a cenné předměty uloží samostatná referentka do trezoru a zapíše je do evidence 
depozit klienta. Cennosti převzaté do úschovy musí být řádně označeny, aby byla vyloučena jejich 
záměna.  

 Samostatná referentka vydává i ukládá finanční hotovost. Na každý příjem i výdej je vystaveno 
písemné potvrzení.  

 DpS neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzalo do úschovy. 

 Uložené cennosti budou klientovi vydány na základě jeho žádosti nebo při trvalém opuštění DpS. 

 V případě dědictví jsou tyto cennosti vydány zákonným dědicům na základě pravomocného 
rozhodnutí Okresního soudu o dědickém řízení. 

 

6. Stravování 

 Strava v DpS je přizpůsobena svým složením i úpravou věku a zdravotnímu stavu klienta. 

 Dietní stravování doporučuje praktický lékař. Respektujeme přání klienta. 

 Možnosti dietní stravy: strava racionální, diabetická, šetřící, mixovaná. Klient si může sám určit, který 
druh jídla mu nechutná, a po domluvě si zvolit něco jiného. Změnu musí nahlásit 2 dny předem 
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staniční sestře. Pokud se klient rozhodne, že neodebere celodenní stravu z důvodu pobytu mimo 
DpS, tuto skutečnost taktéž nahlásí 2 dny předem staniční sestře. Za neodebrané jídlo mu přísluší 
patřičná vratka.  

 Strava se podává třikrát denně (diabetikům pětkrát denně) dle následujícího časového rozvrhu. 
Doporučená doba podávání jídel se může na základě odůvodněné žádosti klienta změnit dle jeho 
individuální potřeby. 

 Změna odebírané stravy je možná na základě doporučení lékaře při změně zdravotního stavu klienta.  

 Celodenní strava je připravována v Kuchyni SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
která se nachází v Karviné, do DpS je strava přivážená služební dodávkou organizace:  
 

 
Snídaně 

07,45 - 08,45 

Oběd 12,00 - 12,30 

Večeře  17,00 – 17,30 

II. Večeře (diabetici) 21,00 - 21,15 
 

     

 Strava a nápoje se podávají dle přání a zdravotního stavu klienta na pokojích a ve společenských 
zákoutích. 

 Nápoje má klient k dispozici na chodbách jednotlivých pater po celý den. Na pitný režim klienta, který 

potřebuje pomoc, ev. podporu, dohlíží PPOP dle vyjednaného rozsahu podpory. 

 Potraviny může klient ukládat jen na místo k tomu určené (lednice ve výdejně stravy). Vlastní 
potraviny je nutno řádně označit a hlídat jejich dobu spotřeby. Potraviny musí být hygienicky 
nezávadné. Nepoživatelné zbytky jídel nesmí být ponechávány na pokojích, chodbách, vyhazovány z 
oken, ani se jimi nesmí krmit zvířata.  

 Jídelníček je navrhován vedoucím kuchyně. Jídelníček schvaluje ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti, garantem je smluvní lékař SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 
společnosti, MUDr. Palowski. 

 Jídelníčky jsou vyvěšeny na dveřích výdejny stravy, případné změny jsou včas oznámeny. 

 Klient může využít k přípravě vlastní stravy kuchyňku, která je součástí kulturní místnosti v přízemí. 
Při používání kuchyňky se klient řídí pokyny, jež jsou vyvěšeny v této místnosti.  

 Výše stravovací jednotky je dána zákonem 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Personál DpS si vyhrazuje právo upozornit klienta na nevhodné a dlouhé skladování potravin a při 
zjevném porušení hygienických zásad rozhodnout (s vědomím klienta) o jejich likvidaci. 

 Připomínky a náměty ke stravě sděluje klient zápisem do Knihy přání a stížností, písemně do 
Schránky přání a stížností nebo osobně personálu. 

 Technologické vybavení výdejen stravy neumožňuje dlouhodobě uchovávat nevydanou stravu tak, 
aby podmínky odpovídaly hygienickým normám. Z uvedeného důvodu je nutno odebrat stravu v čase 
podávání jídel. V odůvodněných případech nepřítomnosti (vyšetření u lékaře, nahlášen pozdější 
příjezd apod.) a na výslovné přání klienta, lze stravu uchovat na příslušném úseku a po příchodu 
klienta mu stravu podat.  

 Klient má také možnost nevyužívat našich stravovacích služeb.  
 

7. Ošetřovatelská a zdravotní péče 

 DpS může klientovi zajistit zdravotní péči, kontrolu praktickým lékařem a v odborných ambulancích 
vždy po domluvě. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient službukonajícímu 
personálu. 

 Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí klient ihned službukonajícímu personálu.  

 Klient si sám určí, jak bude užívat léky, zda si je bude užívat sám nebo bude potřebovat pomoc či 
podporu personálu.  

 V DpS garantuje léčebnou a preventivní péči o klienty smluvní lékař MUDr. Chudoba, který dochází 
do DpS pravidelně ve stanovenou dobu (pondělí v dopoledních hodinách), popř. dle potřeby. 

 Klient má možnost svobodné volby praktického i odborného lékaře. Návštěvy jiného, než smluvního 
lékaře, si klient zajišťuje sám. 
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 Převoz klienta sanitním vozem ordinuje lékař. Dopravu na vyšetření do zdravotnického zařízení si 
klient zajišťuje za pomocí příbuzných. V případech, kdy to není možné, zajišťujeme  dopravu formou 
externích dopravců / taxi služba / nebo na požádání služebním vozem – viz. Ceník fakultativních / 
činností. Tuto službu si klient hradí ze svých prostředků. 

 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. 
 

8. Individuální poskytování sociální sluţby 

 Každý klient si při podpisu Smlouvy na základě vzájemné dohody a vyjasnění si možností ze strany 
DpS zvolí svůj osobní cíl (může tak učinit i kdykoliv později). V den nástupu do DpS je s klientem 
také dojednáno Počáteční nastavení sociální služby. Tým pracovníků dohlíží na jeho následné 
plnění.  

 Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým je seznámen. Klíčový pracovník se stává pro 
klienta oporou, rádcem. Klient může požádat o změnu klíčového pracovníka. Změna klíčového 
pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů. 

 V DpS se zavazujeme poskytovat každému klientovi službu takovým způsobem, aby jej podporoval 
při realizaci jeho osobních cílů. Plánování péče a dosahování osobních cílů klienta je cílem 
spolupráce klienta se zaměstnanci a je obsahem individuálního plánu klienta. 

 Individuální plán klienta je vytvořen klíčovým pracovníkem na základě dohody s klientem, podle jeho 
přání a potřeb. Klíčový pracovník společně s klientem spolupracuje na plnění individuálního plánu a 
plánování průběhu sociální služby. Klíčový pracovník sleduje, kontroluje a napomáhá naplňování 
stanovených osobních cílů, potřeb a přání klienta. Proces vytváření individuálního plánu se nazývá 
individuální plánování. Počáteční/následné nastavení péče popisuje, jakou pomoc, podporu a služby 
klient od DpS potřebuje, a v jakých činnostech je klient soběstačný a v čem soběstačný není, co se 
potřebuje klient naučit k tomu, aby mohl být více samostatný 

 Klient může nahlížet do své dokumentace o poskytování sociální služby. Klient si může zvolit 
libovolného zástupce, který taktéž může nahlížet do jeho dokumentace.                 
a) sociální dokumentace, ta je uložena v pracovně personálu na každém úseku v uzamčené skříni  
b)administrativní dokumentace, ta je uložená u sociálního pracovníka DpS. 
c) účetní doklady např. vyúčtování platby, regulačních poplatků, drobných nákupů a doplatky za léky, 
platba denního tisku, faktury, příjmové a výdajové doklady, ujednání o splátkách, vratky, přeplatky, ty 
jsou uloženy u samostatné referentky. 
d) osobní bankovní účet klienta- výpis je předkládán 1x za 3 měsíce Správou SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti, v Karviné 6. 

 DpS má zpracovány Standardy kvality sociálních služeb. Standardy jsou k nahlédnutí v kulturní 
místnosti. Je v nich shrnuto to, co se očekává od kvalitní sociální služby. Standardy si pracovníci 
definovali sami v souladu se Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

9. Hygiena 

 Klient dbá dle svých možností a zvyklostí o osobní čistotu. Udržuje prostory, které obývá a užívá v 
takovém stavu, aby neporušoval práva ostatních osob.   

 Rozvrh hygieny se sestavuje s ohledem na přání klienta a provoz zařízení. Klientovi pomáhá v 
udržování osobní hygieny dle jeho individuálních potřeb a přání personál DpS. 

 Klient provádí denní hygienu podle svých zvyklostí a možností.  Frekvence koupání a sprchování 
není pro klienta nijak omezena, doporučujeme alespoň 1 x týdně celkovou koupel.  

 Klient, který trpí inkontinencí, má zajištěny pomůcky podle typu a druhu inkontinence a jsou hrazeny 
ze zdravotního pojištění klientů. 

 V DpS jsou zajišťovány služby pedikérky a kadeřnice - tyto služby jsou poskytovány odborníky za 
úhradu z vlastních prostředků klienta. 

 Osobní prádlo si klient mění dle potřeby.   

 Vzhledem k hygienickým předpisům v DpS mají zaměstnanci právo pomáhat klientovi s dodržováním 
čistoty a pořádku v osobních věcech, ve skříni a nočním stolku, a to za jeho přítomnosti s jeho 
souhlasem, tak aby nebyla porušována práva ostatních osob. V případě nepřítomnosti klienta na 
pokoji musí být při odůvodněném vstupu zaměstnance na pokoj přítomen svědek. Hygienicky 
závadné věci (zkažené jídlo, špinavé oblečení a povlečení a hygienické pomůcky) je personál 
oprávněn vyhodit, popř. předat k vyprání do prádelny. 
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 Převlékání lůžkovin se provádí nejméně 1x za 14 dní nebo dle potřeby klienta častěji 

 Znečištěné prádlo se odváží do smluvní prádelny.  

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

 Pokoje se musí pravidelně větrat z hygienických důvodů. 

 Odpadky se ukládají do košů, jejich likvidaci zajišťují pracovnice úklidu. 

 Nadměrné požívání alkoholických nápojů a jiných psychotropních a návykových látek, které by 
narušovalo kolektivní soužití, je v DpS zakázáno. Ve všech vnitřních prostorách DpS platí podle 
zásad pracovní bezpečnosti zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách k 
tomu určených. 
 

10.  Doba odpočinku 

 Zásady občanského soužití, nezbytného klidného prostředí a úrovně kulturního bydlení vyžadují, aby 
se klient choval tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžoval ostatní osoby.   

 Doba nočního klidu je stanovena od 22,00 - 6,00 hod.  

 Doba odpoledního klidu je stanovena od 12:30 – 14,30 hod, nebo dle zvyklosti klienta. 

 V době nočního klidu by neměl být klient rušen, s výjimkou podávání léků, poskytnutí nutné 
ošetřovatelské nebo lékařské péče, a kontrol personálem na základě dohody.  

 V době nočního klidu může klient poslouchat rozhlas nebo televizi, pokud tím neruší ostatní 
spolubydlící.  Pro tento případ je možnost sledování televize v kulturní místnosti. 
 

11.  Pravidla pro pohyb klientů mimo DpS 

 Klient se může dle svého zdravotního stavu, fyzických a psychických možností volně pohybovat 
mimo areál DpS.  

 Klientovi, u kterého by byla ohrožena jeho bezpečnost a zdraví, bude poskytnut dle personálních 
možností doprovod.  

 Veškeré odchody doporučujeme v zájmu své ochrany hlásit službukonajícímu personálu.  

 Zákaz vycházky klienta může stanovit lékař nebo zdravotní sestra, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví 
klienta (nemocí, epidemií, nepřízni počasí, dezorientací apod.) 

 

12. Přechodný pobyt klientů mimo DpS 

 Klient může přechodně pobývat mimo DpS po předchozím oznámení staniční sestře (v sobotu a 
neděli službukonajícímu personálu), či vedoucí DpS, nejpozději 2 pracovní dny předem. 

 Za den pobytu mimo DpS se považuje nepřerušený úsek 24 hodin, kdy klient hradí pouze udržovací 
poplatek dle aktuálního ceníku. 

 Tyto pobyty jsou písemně evidovány v Knize hlášení. 

 Doporučujeme si s sebou vzít kartu zdravotního pojištěnce, občanský průkaz, potřebné léky. 

 V případě celodenního pobytu mimo zařízení klient za stravu neplatí.  Za toto období náleží klientovi i 
poměrná část Příspěvku na péči. 

 Pokud klient nenahlásí, že opustí DpS a že neodebere stravu, bude strava zlikvidována bez náhrady.  

 Pobyt mimo DpS  z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje za předem oznámený. 

 Délka souvislého přechodného pobytu mimo DpS (mimo hospitalizace či pobytu v jakémkoliv jiném 
zdravotnickém zařízení), je omezena na dobu 5 kalendářních dnů v měsíci. Za každý další den 
pobytu mimo DpS se náhrada za stravu nevyplácí. Důvodem tohoto omezení je poskytovat služby 
DpS těm, kteří službu nutně potřebují a neblokovat lůžka klienty, kteří uvedenou službu nevyužívají. 

 

13. Návštěvy 

 Klient může přijímat návštěvy neomezeně s výjimkou doby nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 hodin, 

vždy s ohledem na své spolubydlící.  

 Návštěvám klientů se doporučuje respektovat dobu podávání stravy a dobu odpolední klidu (12:30 - 
14:30), kdy mnozí klienti odpočívají, či spí. 

 Každá návštěva je povinna ohlásit se službukonajícímu personálu z důvodu zajištění bezpečnosti 

ostatních klientů a ochrany majetku. 

 Klient přijímá návštěvy na pokoji a v místnostech či prostorách k tomu určených: společenská 
zákoutí, kulturní místnost, relaxační místnost v přízemí, v zahradních prostorách. 
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 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v DpS, nesmí narušovat léčebný a dietní režim klienta. Osobám, 
které jeví známky opilosti či požití jiných omamných látek, není vstup do objektu a areálu povolen. 

 Návštěvy nesmí vstupovat do pokojů ostatních klientů bez jejich souhlasu, odnášet vybavení, které je 
majetkem DpS, znečišťovat prostory DpS a přespávat v DpS.  

 Návštěva zvířat v DpS je podmíněna zachováním všech hygienických - bezpečnostních opatření – 
zvíře na vodítku a s náhubkem. Majitel zodpovídá za to, že zvíře je očkováno dle platných předpisů. 
Za případnou škodu nebo ublížení na zdraví způsobené zvířetem odpovídá vždy jeho majitel. 

 Klient může telefonovat z telefonního přístroje na úseku, ručka telefonu je přenosná. Hovorné si klient 
hradí z vlastních zdrojů – viz ceník fakultativních služeb. Příbuzní a známí mohou klientovi 
telefonovat. Klient má možnost také internetového spojení.  

 Při mimořádných událostech a opatřeních Hygienicko - epidemiologické stanice, mohou být návštěvy 
dočasně omezeny či zakázány vedoucí DpS.  
 

14. Kulturní a zájmová činnost  

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

 Kulturní a zájmové činnosti jsou poskytovány na základě dobrovolné účasti.  

 Kulturní činnost je poskytována formou nabídky kulturních vystoupení, videoprojekcí, soutěžemi, 
muzikoterapií, canisterapií, animoterapií, četbou, bohoslužby a návštěv kulturních akcí mimo areál 
atd. 

 Klientům nabízíme následující zájmové činnosti: tvořivé dílny, trénink paměti, nácvik jemné motoriky, 
vzdělávací aktivity, kondiční a dechové cvičení, hry s míčem, zpěv, relaxační cvičení, tématická 
pečení, společenské hry aj.  

 Aktuální program aktivit daného měsíce je vždy vyvěšen na informačních nástěnkách. 

 Klienti mají volně přístupné televizory, rozhlas, CD přehrávač, počítač a přenosný notebook. 

 Klient může používat vlastní televizor i rozhlasový přijímač, pokud tím neruší spolubydlící. 
Telekomunikační poplatky za používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů hradí klient ze 
svých prostředků. Za přihlášení přijímače je zodpovědný klient. Organizace může zajistit úhradu 
poplatků přes SIPO. Pokud klient hradí koncesionářský poplatek v místě svého trvalého pobytu, 
neplatí za používání televize a rádia v DpS. 

 Každý klient má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. Klient v době konání voleb 
může využít svého volebního práva. 

 Knihy v kulturní místnosti jsou volně přístupné všem klientům. Při půjčování knih je klient povinnen 
řídit se pokyny osoby za knihy zodpovědné (pracovník pro volnočasové aktivity). 

 Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují klid 
nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, pracovníků či jiných osob a pokud zájmová činnost 
odpovídá podmínkám DpS. 

 Do DpS dochází dobrovolníci. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, má uzavřenou 
smlouvu s dobrovolnickou organizací ADRA.  
 

15.  Fakultativní (nenárokové) sluţby 

 DpS poskytuje dle možností klientovi fakultativní služby, tedy činnosti nad rámec základních činností, 
a to za úhradu, viz Ceník fakultativních služeb, který je vyvěšen na nástěnce a je součástí Domácího 
řádu.     

 Poskytování těchto činností si klient dojednává individuálně prostřednictvím svého klíčového 
pracovníka, pracovníka v přímé obslužné péči, službu konající sestry, sociální pracovnice či 
prostřednictvím pracovnic volnočasových aktivit. 

 

16.  Vyúčtování měsíční úhrady  

 Klient se zavazuje zaplatit měsíční úhradu dle uzavřené Smlouvy. Klient se při nástupu do DpS 
dohodne se sociálními pracovníkem na způsobu úhrady. Ta je splatná do konce kalendářního 
měsíce, za který úhrada náleží. 

 Klient má možnost si zažádat o zřízení osobního účtu, ten spravuje účetní SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti, ve spolupráci se samostatnou referentkou SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti. Písemné vyúčtování je předkládáno klientovi 1 x za 3 měsíce, častěji 
pokud si o to klient požádá.  

 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a 
stravu a to v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených s ubytováním 
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a stravováním. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 v platném 
znění. 

 Klient si za péči v DpS hradí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. Tato částka nemá nic 
společného s úhradou za ubytování a stravu. Viz.uzavřená Smlouva.  

 Služby poskytované klientovi v DpS (kadeřnictví, pedikúra, nákup drobného zboží, masáže, 
rehabilitace, atd.) jsou hrazeny klientem dle uzavřené Smlouvy. 
 

17. Platby za léky a zdravotní prostředky 

 Doplatky za léky, zdravotní materiál, regulační poplatky nejsou součástá měsíční úhrady a klient si je 
hradí ze svých zdrojů. 

 Léky, inkontinentní pomůcky a jiná léčiva jsou dodávány lékárnou Salvátor, se kterou  DpS 
dlouhodobě spolupracuje.  
 

18. Poštovní zásilky 

 Poštovní zásilky jsou bezodkladně předávány každý pracovní den klientovi prostřednictvím vedoucí, 
sociálního pracovníka nebo samostatné referentky.  

 V případě, že se jedná o klienta s obtížemi v komunikaci nebo pokud o to klient požádá, může 
poštovní zásilku otevřít vedoucí, sociální pracovník nebo samostatná referentka v přítomnosti klienta. 
V případě, že se jedná o záležitost, kterou mohou řešit rodinní příslušníci klienta (např. zaplacení 
složenky), pak je jim poštovní zásilka předána, pokud s tím klient souhlasí.  

 Doporučené dopisy, včetně finančních, jsou předány pracovnicí České pošty klientovi osobně. 

 Není- li klient schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu korespondenci převzít, tak přebírá tuto 
korespondenci vedoucí, sociální pracovník nebo samostatná referentka, oproti podpisu a razítka 
DpS. 

 Běžné poštovní zásilky určené k odeslání mohou klienti vhodit do hnědé poštovní schránky umístěné 
ve vestibulu DpS, nebo je předat vedoucí, sociálnímu pracovníkovi nebo samostatné referentce. 

 Doporučené zásilky se souhlasem klienta převezme a doručí na pobočku České pošty vedoucí, 
sociální pracovník nebo samostatná referentka. 

 U klienta omezeného ve svéprávnosti je při přijímání poštovních zásilek a finančních obnosů 
respektován pokyn zákonného zástupce. 

 Klient má možnost si do DpS nechat zasílat předplacený tisk.  
 

19. Stíţnosti a připomínky 

 Stížnosti a připomínky jsou chápány jako důležitý zdroj informací o poskytované službě a 
možnostech, jak poskytovanou službu zlepšit. Zároveň jsou obranou proti neoprávněnému zásahu do 
práv klienta a nástroj kontroly. 

 K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb je oprávněn nejen klient, ale v jeho 
zájmu kterýkoli občan i zaměstnanec DpS. 

 U vchodu do DpS jsou vyvěšena podrobná Pravidla podávání stížností v DpS Orlová, kde jsou 
uvedeny i další kontakty.  

 Stěžovatel může podat stížnost na služby poskytované DpS, na vystupování a na jednání 
zaměstnanců. Stížnost může stěžovatel podat vedoucí ústní, telefonickou, písemnou nebo 
elektronickou formou (např. e-mail, video), aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen. 

 K podání stížnosti je možné využít i anonymních Schránek přání a stížností, které jsou umístěny ve 
vestibulu a na chodbě každého patra. 

 Stížnost v jakékoliv formě musí přijmout každý zaměstnanec DpS, a předá ji vedoucí, nebo stížnost 
na přání stěžovatele nebo jakékoliv osoby vhodí do Schránky přání a stížností. 

 Každý zaměstnanec je ve věci stížností povinen zachovat mlčenlivost před osobami, které nejsou 
oprávněny vyřizovat stížnost. 

 DpS má pro podávání a vyřizování přání a stížností vypracován standard kvality. 

 Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány. 

 Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování 
stížnosti zastupovat.  

 Stížnost řeší pověřený pracovník, tj. vedoucí. Stěžuje-li si klient na vedoucí, je stížnost předána 
ředitelce SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. Při evidenci, šetření a vyřizování 
stížností totiž důsledně dbáme na to, aby stížnost nebyla svěřena k vyřízení osobě, proti které 
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směřuje nebo která by mohla být jiným způsobem osobně zainteresován na způsobu, jak bude 
vyřízena. Každá stížnost je zaznamenána do Evidence stížností u vedoucí. 

 Pravidla pro podávání stížností jsou rovněž součástí Domácího řádu DpS viz. Příloha č. 1 
 

20.  Opatření proti porušování kázně a pořádku 

 Jestliže klient svým chováním opakovaně, úmyslně nebo pod vlivem návykových látek hrubě 
porušuje práva ostatních osob v DpS i po předchozích domluvách, použije vedoucí těchto opatření: 

 napomenutí – ústní 

 napomenutí – písemné 

 návrh na přeřazení do jiného zařízení 

 návrh na výpověď smlouvy se souhlasem ředitelky SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 

společnosti 

 

21.  Za hrubé porušování kázně a pořádku klientem je povaţováno: 

 úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby  

 vynášení majetku DpS  

 kouření v prostorech DpS     

 přechovávání a hromadění omamných látek, potravin, střepů a jiných ostrých a nebezpečných 
předmětů  

 opakované úmyslné rušení nočního klidu  

 opakované agresivní verbální nebo fyzické napadání spoluobyvatelů, personálu či návštěvníků 
DpS, pokud není způsobeno akutní změnou jeho zdravotního stavu 

 diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, 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 
hlášení. Jedná-li se o činy nebo jednání, jejichž šetření spadá do pravomoci orgánů činných 
v trestním řízení, je povinností pracovníka učinit příslušné oznámení. 
 

22.  Ukončení pobytu v DpS 

 Pobyt v DpS je ukončen na základě ukončení Smlouvy mezi SLEZSKOU HUMANITOU, obecně 
prospěšnou společnosti, a klientem. Možnosti zrušení Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě článek VIII. 

 Pobyt v DpS je ukončen 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 pozůstalých věcí sepíše službukonající personál. 

 Doporučujeme klientovi určit si při nástupu do DpS pohřební službu a osobu, která bude obstarávat 
pohřební záležitosti. 

 O provedeném soupisu se zhotoví zápis a osobní věci se předají proti podpisu pozůstalým. Majetek 
zemřelého (vkladní knížka, hotovost a cenné předměty) zůstávají v úschově organizace, lze je vydat 
jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení.  

 Při skončení pobytu je klient povinen vyklidit přidělené prostory a předat je ve stavu v jakém je 
převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při řádném užívání. V případě úmrtí klienta přechází 
tato povinnost na rodinu klienta.       

 

23.  Výbor obyvatel                                                   

 Klienti DpS si 1 x za 2 roky (v září sudého roku) volí tříčlenýčlenný Výbor obyvatel (dále jen Výbor). 
Výbor se podílí na přípravách společenských akcí, zúčastňuje se výběru Schránky přání a stížností, 
svobodně vyjadřuje názory většiny klientů, poukazuje na porušování svobody a práv klientů, 
upozorňuje na střety zájmů. Ostatní klienti členům Výboru mohou sdělit své připomínky. 

 Každé třetí úterý v lichém měsíci se schází Výbor s vedením DpS, kde vnášejí své připomínky a 
náměty. Vedení je seznamuje s novými informacemi. 

 Pravidla pro volby do Výboru: v srpnu je na nástěnce vyvěšeno oznámení o termínu voleb a výzva 
pro zájemce o práci ve Výboru. Vytvoří se volební lístky, které se v předstihu rozdají všem klientům. 
Volby proběhnou v daném termínu. K vyplnění volebních lístků mohou být nápomocni klíčoví 
pracovníci. Sociální pracovník osloví klienty, kteří se chtějí voleb zúčastnit, aby vhodili volební lístky 
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do jí donesené schránky. Hlasy se sečtou a výsledky se zveřejní na nástěnkách. Kandidáti zvolení na 
prvním, druhém a třetím místě se stávají členy Výboru. Kandidáti na dalších místech se dle 
zvoleného pořadí stávají náhradníky. Pokud byl zvolen někdo, kdo nechce nebo nemůže být ve 
Výboru, na jeho místo nastoupí kandidát, který ve volbách skončil za ním. 
 

24.   Ostatní 

 Ankety spokojenosti - jedenkrát ročně probíhá anketa, kdy jsou klienti dotazováni na spokojenost s 
průběhem a kvalitou poskytované služby, účast je dobrovolná. 

 Setkání s vedením - každé třetí úterý v sudém měsíci se schází vedení DpS s klienty i jejich 
blízkými. Klienti i blízcí mohou vnášet své podněty a připomínky. 

 Dobrovolníci - klient si může sám vznést požadavek na přítomnost a návštěvu dobrovolníka 
jakémukoliv zaměstnanci.  

 Další informace - u vedoucí nebo u sociálního pracovníka si můžete vyžádat další informace. 
 

25. Závěrečná ustanovení 

 Domácí řád je závazný pro klienty, zaměstnance, návštěvníky DpS i pro ostatní osoby, které se 
jakýmkoliv způsobem na službě podílejí.  

 Klientův souhlas s dodržováním platného Domácího řádu je součástí Smlouvy, která upravuje další 
práva a povinnosti klienta a SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.. 

 S obsahem Domácího řádu jsou seznámeni všichni klienti i zaměstnanci DpS.  

 Domácí řád je volně přístupný všem klientům na informačních nástěnkách každého patra a v kulturní 
místnosti. Klient může kdykoliv požádat klíčového pracovníka nebo sociální pracovnici o opakované 
přečtení a vysvětlení Domácího řádu. Bude – li mít klient zájem o vlastní výtisk Domácího řádu, 
požádá klíčového pracovníka nebo staniční sestru. 

 

26. Účinnost 

 Tento Domácí řád nabývá účinnosti 1. 9. 2014. Tímto dnem pozbývá platnosti Domácí řád ze dne  
1. 6. 2009. 

 Dne 29. 8. 2014 schválila Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
GERTRUDA REMEŠOVÁ 

       
               
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Přílohy k Domácímu řádu Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 
společnosti, Orlová 

      č. 1.  Pravidla stížností DpS  
č. 2.  Kontakty na odpovědné pracovníky DpS  

      č. 3.  Příručka nouzových a havarijních situací pro klienty DpS 
      č. 4.  Ceník fakultativních služeb v DpS 
      č. 5.  Práva a povinnosti klienta a DpS  
Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, 
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JAK SI STĚŢOVAT 

V DOMOVĚ PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY,  
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI, ORLOVÁ 

 

Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní, telefonickou, 
elektronickou nebo anonymní. 

Vaše přání, stížnosti a pochvaly můžete vhodit do Schránky přání a stížností umístěné na dveřích ve 
vestibulu nebo na chodbě každého patra. Stížnost lze rovněž podat u kteréhokoliv zaměstnance DpS. 
Zaměstnanci jsou povinni Vám se sepsáním stížnosti pomoci nebo Vaši ústní stížnost sepsat. K tomu jim 
slouží vypracovaná pravidla, jak v takovém případě postupovat. Stížnost můžete rovněž zapsat do Knihy 
přání a stížnosti umístěné ve vestibulu.  

Anonymní stížnost můžete vhodit do Schránky přání a stížnosti nebo zaslat poštou na adresu DpS. Na 
anonymní stížnost Vám bude odpovězeno v Knize přání a stížností do 30 dnů od doručení stížnosti. 
Pokud je anonymní stížnost směřována ke konkrétní osobě, vedoucí zdravotně sociální služby k této 
stížnosti přistupuje individuálně, chrání lidská práva a osobní údaje konkrétní osoby.  

Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností 
zastupovat nebo doprovázet. 

Schránka přání a stížností se vybírá 1x týdně a to vždy v pondělí za účasti vedoucí zdravotní a sociální 
služby, staniční sestry a člena Výboru DpS. 

Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele 
bude zachována jeho anonymita. 

Stížnost řeší vedoucí zdravotní a sociální služby nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, 
přip. na provozní poradě personálu. Každá stížnost je zaznamenána do Evidence stížností u vedoucí 
zdravotně sociální služby. 

Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti, i v případě, že stížnost byla 
posouzena jako neoprávněná. 

 

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit na tyto adresy:  

 

Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6. 

 

Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Gertruda Remešová 

Tel.: 596 325 856 

Adresa: Sokolovská 1761, 735 06, Karviná 6,  

Email remesova.gerta@slezskahumanita.cz 

 

Městský úřad Orlová, zdravotně - sociální odbor,  

Tel.: 596 581 420 

Adresa: Okružní 988, 73514, Orlová, Lutyně 

Email: iveta.nociarova@muor.cz 

 

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj- sociální odbor,  

Tel.: 595 622 222 

Adresa: 28. října 117, 702 18, Ostrava 

Email: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí,  

Tel.: 221 921 111 

Adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2 

Email: posta@mpsv.cz 

mailto:remesova.gerta@slezskahumanita.cz
mailto:iveta.nociarova@muor.cz
mailto:posta%40kr-moravskoslezsky.cz
mailto:posta@mpsv.cz
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Veřejný ochránce práv,  

Tel: 542 542 111 

Adresa: Údolní 39, 602 00, Brno – Město 

Email: kancelar@ochrance.cz 

 

Pravidla „Jak si stěžovat v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
Orlová sou uvedena v Domácím řádu. Pravidla jsou rovněž vyvěšena u vchodu do DpS a na jednotlivých 
patrech u Schránek přání a stížností. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@ochrance.cz
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KONTAKTY NA ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY  

V DOMOVĚ PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY,  
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI, ORLOVÁ 

 
Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  GERTRUDA REMEŠOVÁ 
obecně prospěšné společnosti  Tel: 596 315 364, 596 325 856 
    Adresa: Sokolovská 1761, 735 06, Karviná 6 
    Email: remesova.gerta@slezskahumanita.cz  
 

  
Vedoucí zdravotní a sociální sluţby  SIMONA TÉMOVÁ    
   Tel. 596 512 259 
    Email: temova.ds.orlova@slezskahumanita.cz 

 
Sociální pracovník     Mgr. PÁTEREKOVÁ RENÁTA 

Tel. 569 512 259 
    Email: ds.orlova@slezskahumanita.cz 
 
Samostatná referentka, pokladna   ALEXANDRA BULAWOVÁ    

Tel. 596 512 552, Mob.: 773 761 593 
    Email: alexandra.bulawova@slezskahumanita.cz 
  
Staniční sestra I. patro   MÁRIA HARŠANIOVÁ                                

Tel. 596 531 082, Mob.: 773 761 583 
Email: 1.patro@slezskahumanita.cz 

       
Staniční sestra II. patro    ZUZANA ŠIVLOVÁ      

Tel. 596 512 089, mob.: 773 761 584 
       Email:  2.patro@slezskahumanita.cz 
 
Pracovnice pro volnočasové aktivity  JANA SEKEROVÁ, PAVLA KORYNTA 

Tel. 555 500 837 
Email: sekerova.ds.orlova@slezskahumanita.cz 

 
 
 
 Email domova: ds.orlova@slezskahumanita.cz 
 Adresa domova: Orlová – Lazy č.p.870, 735 11 
 
 
 
 
 
Sestavily: TÉMOVA, PÁTEREKOVÁ  
Dne: 29. 8. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:remesova.gerta@slezskahumanita.cz
mailto:ds.orlova@slezskahumanita.cz


Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
Orlová Stránka 15 
 

Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, 
příloha č. 3. 
 

Domov pro seniory, SLEZSKÉ HUMANITY,  
obecně prospěšné společnosti,  

Orlová 

 
 
 
 
 

 

Příručka nouzových a havarijních situací 

pro klienty  DpS 

 
 
 
 

 
 

 
VÁŢENÍ KLIENTI,  

 

v průběhu poskytování sociální služby může dojít k nenadálým nouzovým nebo havarijním situacím.  Jde 
o události, při kterých hrozí zmatek, chybný postup nebo dokonce ohrožení života, zdraví nebo majetku.  
Věnujte proto, prosím, velkou pozornost těmto pravidlům, která stručně shrnují podstatné nouzové a 
havarijní situace, které mohou nastat, a stanovují, jak máte v případě těchto situací postupovat.  
Ţádáme Vás, abyste v případě, ţe k nouzové či havarijní situací dojde, podle těchto pravidel 
postupovali.  
 
Základní zásady:  
 
1. Nouzovým a havarijním situacím je nejlépe předcházet.  
Buďte, prosím, proto všímaví.  
Pokud se domníváte, že při poskytování sociální služby může dojít k nouzové či havarijní situaci, včas na 
takové riziko upozorněte kteréhokoliv pracovníka.  
2. V průběhu poskytování sociální služby jednejte tak, abyste ţádné nouzové a havarijní situace 
nezpůsobovali (např. nezapalujte oheň, nekuřte v budově, zacházejte správně s elektrickými přístroji, ve 
výtahu jezděte podle pravidel, zavírejte řádně vodovodní kouhoutky, nechoďte po mokré podlaze, 
vyhýbejte se konfliktům, o zhoršení zdravotního stavu informujte pracovníky DpS atp.).  
3. Pokud dojde k nouzové a havarijní situaci, dodrţujte se pokyny pracovníků.  
4. Chraňte lidské ţivoty a zdraví osob. 
5. Poskytněte první pomoc, je-li to ve vašich sílách. 
 
Pro potřeby DpS jsou vytyčeny tyto nebezpečné mimořádné situace:  
Nouzové situace – nepředvídané a nebezpečné situace vyžadující rychlé ukončení, nastává v 
souvislosti s poskytovanou sociální službou, vztahuje se k personálu nebo uživateli.  
Havarijní situace – náhlé události spojené s technickým provozem, kdy hrozí škody na lidském zdraví, 
životě, majetku nebo životním prostředí.  
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PRAVIDLA ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ 
 

 
NOUZOVÉ SITUACE 

 
 
ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 
 
Při náhlém zhoršení vášehp zdravotního stavu, přivolejte - co nejrychleji - všemi možnými způsoby 
službukonající personál a dbejte jeho pokynů.  
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, nadměrně se potí, náhle 
nesrozumitelně komunikuje, okamžitě přivolejte personál. Personál dále zváží postup.  
Stala-li se nenadálá zdravotní komplikace personálu DpS a ten potřebuje zdravotnickou pomoc, 
informujte o situaci další přítomný personál, včetně vedoucí zdravotní a sociální služby, sociálního 
pracovníka, samostatnou referentku či pracovníky technického úseku.  
 
PÁD, PORANĚNÍ, ÚRAZ 
 
V případě, že upadnete na pokoji, v koupelně či na wc a nemůžete vstát, urychleně se snažte přivolat 
personál buď signalizačním zařízením, boucháním, voláním „POMOC“. Personál Vám pomůže vstát a 
následně Vám ošetří poranění. Pokud to bude nutné nebo si to budete přát, přivolá lékaře. Po pádu je 
personál povinen Vám změřit krevní tlak a pulz. Pokud se poraníte na hlavě, presonál Vás bude sledovat, 
zda se u Vás neprojeví příznaky otřesu mozku, dbejte proto jeho pokynů. 
 
ONEMOCNĚNÍ 
 
Pociťujete-li na sobě příznaky nějaké choroby, oznamte tuto skutečnost staniční sestře či personálu a 
společně se domluvíte na dalším postupu (lékařské ošetření či vyšetření).  
Infekčním průjmům se vyhnete, když nebudete konzumovat prošlé potraviny. Pokud v naší stravě 
naleznete vadné potraviny, okamžitě na to upozorněte personál a stravu nekonzumujte, bude Vám 
podána náhradní strava. 
 
KARANTÉNA 
 
Po dobu nařízené karantény v DpS z důvodu vyskytu nakažlivého onemocnění, jste povinen dodržovat 
hygienické předpisy a pokyny ošetřujícího personálu z důvodu nešíření infekce dále. Po dobu karantény 
používejte zejména jen svůj pokoj, koupelnu na pokoji a dbejte zvýšené hygieny.  
  
 
PORUCHA VÝTAHU 
 
Výtah nereaguje správně na udávané pokyny. 

 Chcete přivolat výtah stiskem tlačítka u jeho dveří, ale ten nereaguje. Kontaktujte neprodleně 
pracovníka. 

 Pokud jste vstoupili do výtahu a stiskli tlačítko jiného patra, ale výtah se nerozjede, stiskněte 
tlačítko otevírání dveří a z výtahu vystupte.  

Při neplánovaném výpadku může dojít k uvíznutí ve výtahu. Zazvoňte na zvonek ve výtahu. Během 5 
sekund budete spojeni s poruchovým dispečinkem firmy OTIS, která výtah provozuje. Poruchová služba 
okamžitě přijede.  
Do nefunkčního výtahu nevstupuje a nesnažte se ho nijak opravit. 
 
ZTRÁTA KLÍČŮ  
 
Nahlaste skutečnost službu konajícímu personálu. Prohledejte navštívené prostory, pokud potřebujete 
pomoci, požádejte personál, který Vám pomůže prohledat i vzdálenější místa (prostor před pokojem, 
chodba, cesta procházky apod.), zeptá se dalšího přítomného personálu, příp. klientů.  
Po uplynutí 48 hodin od zjištění ztráty požádejte personál o zprostředkování výroby náhradních klíčů, 
kterou budete muset uhradit. Po dobu, kdy nemáte své klíče, vždy požádejte o otevření a uzamčení dveří 
personál DpS.  
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UZAMČENÍ NA POKOJI 
 
Pokud se Vám stane, že se zamknete na pokoji a nemůžete najít klíč, snažte se přivolat personál 
signalizačním zařízením, boucháním a voláním. U vedoucího střediska technického provozu jsou uloženy 
náhradní klíče.  
 
ZTRÁTA KLIENTA 
 
Ztratíte-li orientaci v budově DpS nebo na zahradě, poraďte se u kteréhokoliv pracovníka, ostatních 
klientů. 
Ztratíte-li se, uvíznete-li někde nebo se jen vrátíte z vycházky v nezvyklém čase (nepřijdete na jídlo nebo 
na domluvenou aktivitu apod.), tak: 

 pokud vlastníte mobil a umíte jej používat, dejte o sobě vědět na jakékoli telefonní číslo DpS, 
objasněte personálu situaci a odhadněte návrat. Popřípadě si vyžádejte pomoc jiné osoby. 

 pokud neznáte žádné tel. číslo DpS, nebo se nedovoláte a potřebujete pomoc, abyste se dostali 
do DpS, volejte policii (158) a sdělte, kde bydlíte: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 
Orlová, Lazy 870. 

 nemáte- li u sebe mobilní telefón, zůstaňte na místě, kde jste zjistili, že jste se ztratili. Požádejte o 
pomoc lidi na ulici nebo vyčkejte na nalezení pracovníky DpS nebo policie. 

 
NAPADENÍ, AGRESE ZE STRANY DRUHÉ OSOBY  
 
Vyhodnoťte situaci, abyste si zajistili bezpečí. V případě potřeby se chraňte útěkem nebo přiměřenou 
ochranou a obranou. Všemi možnými způsoby přivolejte personál – volejte, zvoňte, bouchejte, křičte. 

 Agresivní chování z Vaší strany  
Budete-li slovně nebo fyzicky agresivní vůči pracovníkovi, upozorní Vás na chování, které 
porušuje pravidla DpS. Pokud v chování i nadále budete pokračovat, pracovník vám přestane 
poskytovat službu a odejde. V případě, že pracovníkovi neumožníte odejít, bude přivolána Policii 
ČR – tel. 158.  

 Agresívní chování ze strany jiného klienta 
V případě, že budete svědkem napadení pracovníka klientem a nebude-li se pracovník schopen 
ubránit, měl byste okamžitě přivolat pomoc v podobě jakéhokoliv dalšího pracovníka. 

 Agresivní chování mezi klienty 
Všemi možnými způsoby přivolejte personál: volejte, zvoňte, bouchejte, křičte. 

 Napadení klienta  pracovníkem nebo nedovolené pouţití opatření omezující pohyb osob 
Budete- li svědkem takovéhoto jednání, okamžitě zavolejte na pomoc kohokoliv z personálu DpS. 

 
POKUS O SEBEVRAŢDU 
 
V případě, že byste se dozvěděl o něčích myšlenkách na sebevraždu, měl byste toto oznámit soukromě 
některému pracovníkovi DpS. Ten by však měl tyto myšlenky respektovat. Následně lze na toto téma 
s klientem hovořit, případně s jeho souhlasem využít odbornou psychologickou pomoc. 
 
KRÁDEŢ  
 
Uschovávejte si své cennosti a finanční obnos v uzamykatelné skříňce, kterou máte k dispozici. 
Při zjištění chybějících osobních věcí nebo cenností se ujistěte, zda opravdu předmět není jen na jiném 
místě – prohledejte místa, kde se nacházel a kde by se mohl nacházet nyní.  
Chybějící předměty neodkladně nahlaste personálu, který vám pomůže chybějící věci nalézt nebo s Vámi 
dojedná další postup, proto se řiďte se jeho pokyny.  
 
POLICIE, VĚŘITELÉ 
 
Pokud budete vyšetřován policií či navštěvován svými věřiteli, máte právo požádat klíčového či sociálního 
o pomoc, zejména psychickou podporu a zajištění právnických otázek věci 
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HAVARIJNÍ SITUACE 

 
POŢÁR 
 
Budova DpS je zabezpečená protipožárním alarmem, čidla jsou umístěna na chodbách. 
Pokud v DpS uvidíte hořet nebo doutnat nějakou věc, urychleně se snažte přivolat personál buď 
signalizačním zařízením, nebo voláním „HOŘÍ“. Jeden pracovník se bude snažit oheň uhasit, druhý volá 
Hasiče ČR, tel číslo:150 nebo 112. 
Personál je každoročně proškolován v požární ochraně a postupech, co v takové situaci dělat. 
Zachovejte klid, nepodléhejte panice a odejděte na svůj pokoj. Každé patro je rozděleno na několik 
protipožárních zón. Evakuace obyvatel personálem by probíhala pouze ze zóny, kde hoří.  
Po ohlášení požáru Hasičům ČR, tel. 150, by se hasiči měli dostavit do DpS během 10 minut.  
Je zakázáno pouţívat v době poţáru výtah. 
 
 
VYPNUTÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU  
 
O plánovém přerušení dodávky elektrické energie budete vždy předem informováni.  
Při neplánovaném výpadku může dojít k nouzové situaci - např. uvíznutí ve výtahu, nebo nejistotě, 
zmatku a dezorientaci.  Nastane-li tma, zůstaňte na místě.  Snažte se přivolat personál použitím zvonku, 
voláním či boucháním.  
V případě poruchy dodávky elektrické energie respektujte pokyny personálu a čekejte na obnovení 
dodávky, či v extrémním případě dočasné přemístění. 
 
 
HAVÁRIE VODY, TOPENÍ  
 
Pokud zjistíte, že je v DpS poškozeno vodovodní potrubí – např. vystřikuje voda z vodovodního kohoutku, 
topení apod., o situaci okamžitě informujte kohokoli z personálu a dbejte jejich pokynů.  
 
ŢIVELNÉ POHROMY (ZÁPLAVY, ZEMĚTŘESENÍ, VICHŘICE) 
 
Dojde-li k pohromě, dbejte pokynů pracovníků. 
 
 
Tato Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro personál DpS jsou platná od: 1. 9. 2014 
 
Zpracovaly: Témová, Pátereková 
 
 

DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
 

POLICIE 158 

ZDRAV. ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 155 

HASIČI 150 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

MĚSTSKÁ POLICIE, ORLOVÁ 
156 

596 511 112 
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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŢEB od 1. 5. 2014 

 

Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od 1. 5. 2014 Ceník 

fakultativních služeb, v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. 

Ceny za užívání vlastních elektrospotřebičů na pokoji klienta byly stanoveny dle průměrných příkonů 

spotřebičů a frekvence jejich použití. 

V domovech SLEZSKÉ HUMANITY platí přísný zákaz používání topných spirál pro ohřev vzduchu a vody 

neschválených ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY. Všechna el. zařízení musí mít platnou revizi dle ČSN 

33 16 10 „Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání“. Revize elektrospotřebičů 

provádí odborný zaměstnanec zařízení nebo smluvní firma poskytovatele. 

V případě používání jiných el. spotřebičů s větším výkonem bude paušální měsíční částka vypočtena dle 

spotřeby a frekvence použití daného spotřebiče. 

El. spotřebiče 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. 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŢBA 
CENÍK ZA POSKYTOVANOU 

FAKULTATIVNÍ SLUŢBU 

užívání vlastní TV na pokoji  100,-Kč/měsíc 

seřízení (naladění televizních programů) televizního přijímače, 

který je majetkem uživatele 
20,-Kč/úkon 

užívání vlastního rádia na pokoji 35,-Kč 

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 lampičky na pokoji po dobu celé noci 30,-Kč/měsíc 

užívání vlastní ledničky na pokoji 100,-Kč/měsíc 

revize elektrospotřebiče 50,-Kč/1 elektrospotřebič 

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 pro osobní potřebu 15,-Kč/1km 

rehabilitace  50,-Kč/1 individuální jednotka 

individuální nákup mimo centrální dovoz 10,-Kč/úkon 

        
       Gertruda Remešová 

V Karviné, 1. 5. 2014                                                               Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  
                           obecně prospěšné společnosti 
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Práva a povinnosti klienta i poskytovatele sociální sluţby 

 
Poskytování sluţby je postaveno na rovnoprávném vztahu mezi klientem a poskytovatelem, 
který je reprezentován jeho pracovníky, a proto by měla být dodrţována následující pravidla 

 
Právo na důstojnost 
Naši pracovníci jsou povinni se k Vám chovat ohleduplně a jednat s Vámi tak, abyste se necítili trapně, 
poníženě, nedůstojně. I vy se k pracovníkům, kteří vám poskytují služby, chovejte jako k vám rovným, 
byť si jejich služby platíte. Jen vzájemná slušnost a úcta přináší oboustranný dobrý pocit 
z poskytované služby. 
Pracovníci a klient se standardně vykají. Sami si zvolíte, jak Vás má personál oslovovat. Také se 
pracovník má právo být oslovován tak, jak mu je příjemné a nepřeje-li si například, abyste mu tykali, 
respektujte to. 

 
Právo na bezpečí 

 
Služba je poskytována tak, abyste se cítili bezpečně a skutečně i v bezpečí byli. Je však potřeba, 
abyste i vy vytvořili prostředí, které bude pro pracovníka bezpečné. 

 
Právo na soukromí 
 
Plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vstupujeme do vašeho pokoje, poznáváme vaše vztahy a 
soukromé záležitosti, a proto budeme respektovat Vaše přání, jakých věcí si nemáme všímat. O všech 
skutečnostech z vašeho soukromí budeme zachovávat striktní mlčenlivost. Také pracovníci mají právo 
na své soukromí, je proto jejich rozhodnutím, zda se vám budou svěřovat se svými osobními 
záležitostmi. Respektujte, že mimo pracovní dobu mají právo na svůj soukromý život a nevyžadujte 
návštěvy mimo pracovní dobu. 
Někdy můžete mít pocit, že se vás pracovník ptá na věci, do kterých mu nic není, například na to, 
jakým způsobem jste žil dříve, jaké jsou vaše zvyky, co v současnosti zvládáte a kdo pomáhá apod. 
Není to nemístná zvědavost. Tyto informace jsou důležité pro tzv. individuální plánování, které je 
základem při poskytování sociální služby a každý, kdo chce službu využívat, musí spolu s tzv. klíčovým 
pracovníkem spolupracovat na vytvoření přehledu toho, v čem potřebujete pomoci, v jakém rozsahu a 
jak často. 

 
Právo rozhodovat o vlastní osobě 
Služby jsou poskytovány v čase a rozsahu dle vašich individuálních potřeb tak, abyste měli možnost 
rozhodovat o svém denním režimu. My se snažíme vašim potřebám přizpůsobit, avšak je nutno si 
uvědomit, že kromě vás se staráme o více klientů a musíme všechny požadavky a potřeby skloubit 
v návaznosti na naše kapacitní a personální možnosti. 

 
Svoboda víry, vyznání, názorů 
Každý z nás má právo na vlastní názor, ať je to názor na politiku, víru nebo vyznání.  Rozhodně kvalita 
péče není vašimi postoji ovlivněna ani v pozitivním, ani v negativním smyslu.  Naši pracovníci vaše 
názory respektují a mají-li jiné názory, nevnucují vám je. Prosíme, čiňte tak i vy. 

 
Právo podávat stíţnosti 
V případě, že nejste s poskytovanou službou spokojeni, vadí vám chování pracovníků a je-li 
porušováno některé z výše uvedených vašich práv, stěžujte si. Postup jak a komu si stěžovat máte 
jako přílohu k Domácímu řádu. Naši pracovníci, pokud se vyskytne nějaký problém během péče, jsou 
povinni zapsat jej do Knihy hlášení. 

 
Vaše práva budou naši zaměstnanci vţdy dodrţovat. Pouze v případě, ţe by mohl být ohroţen 
zdraví či ţivot Váš nebo někoho ve Vašem okolí, máme právo a dokonce povinnost Vaše právo 
na ochranu před zasahováním do Vašeho osobního ţivota porušit. V případě podezření, ţe Vám 
někdo ubliţuje, jsme povinni tuto skutečnost nahlásit, přestoţe Vy s tím nemusíte souhlasit. 
Jsme vázáni  ohlašovací povinností. 
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Práva klienta Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 

 
 Mějte odvahu chtít vědět a klást otázky. 

 Ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby je uvedeno, co konkrétně Vám bude naše služba 

zajišťovat a za jakých podmínek. 

 Smlouvu s námi můžete ukončit, aniž byste museli své rozhodnutí vysvětlovat. 

 Ve smlouvě společně s Vámi dojednáváme, kolik budete za službu platit a jakým způsobem. 

 My nemáme právo na Vás vyvíjet nátlak, abyste naši službu využíval. 

 Podmínkou toho, aby Vám byla služba poskytována, není zaplacení určité finanční částky ani 
darování drobného dárku. Pracovníci jsou za vykonávání služby pro Vás odměňováni platem. 

 Požadujte, abyste společně s klíčovým pracovníkem pravidelně zaznamenávali, jak služba 

probíhá. Plánujte si, v čem Vám má být nápomocná naše služba a co si budete zajišťovat Vy 

sami nebo co pro Vás mohou a chtějí dělat Vaši blízcí. 

 Máte právo požádat o výměnu svého klíčového pracovníka. 

 Když Vám zdravotní stav neumožní aktivně ovlivňovat to, co se s Vámi děje, budeme s Vámi 

vždy jednat s úctou a s ohledem na Vaše potřeby. 

 Pracovníci Vás musí informovat průběžně o tom, co Vás čeká a co se kolem Vás děje. 

 Pracovníci mají povinnost Vám vysvětlit, co si o Vás zapisují a proč to dělají. 

 Máte možnost chodit ven, aniž byste se ptali, zda můžete. Pokud jdete na delší procházku mimo 

areál DpS, pouze oznamte tuto skutečnost personálu z důvodu zajištění své bezpečnosti. 

 Když chcete jít ven (např. na mši, do divadla nebo do restaurace a jinde), a potřebujete, aby Vás 

někdo doprovázel, nahlaste požadavek personálu, určitě nebudete čekat několik dnů. Váš 

požadavek bude vyřízen do jednoho pracovního dne. 

 Máte možnost si vybírat, co budete jíst, kdy budete ráno vstávat, co si obléknete, co budete dělat 

podle svých zájmů. 

 Máte možnost nesouhlasit s tím, aby někdo dělal za Vás i to, co si zvládnete udělat sami, např. 

nalít si čaj, uvařit si kávu, obléknout se, obout si boty, najíst se, zajít si k holiči, na kterého jste byli 

léta zvyklí, chodit nadále ke svému lékaři a další.  

 Máte možnost si u sebe nechat své peníze, vkladní knížky a jiné cennosti. Nemusíte je dávat do 

úschovy. V šatní skříni máte uzamykatelnou zásuvkou.  

 Máte možnost setkávat se v klidu soukromí (pokoj, společenská místnost, koutek v přízemí, 

relaxační místnost) se svými blízkými, kdykoliv Vám to bude vyhovovat nebo se s nimi spojit 

telefonicky či prostřednictvím skype. 

 Nic, co se dotýká Vašeho života, nemusíte přijmout, i když se Vám na zajištění těchto potřeb a 

jiných potřeb nedostávají síly. Můžete však požádat o jiný, přijatelný a důstojný způsob zajištění 

svých potřeb a ochrany svého majetku. 

 Pracovník služby má povinnost vždy mluvit s Vámi, nikoliv s Vaším doprovodem.  

 Máte právo si rozhodnout sami za sebe o tom, co potřebujete a jak bude služba probíhat. 

Rozhodujte se nezávisle. Pracovníci nemají právo rozhodovat za Vás.  

 Při nástupu je Vám nabídnut klíč od pokoje. Pokud ho odmítnete, můžete o něj kdykoliv zažádat 

znova.  

 Pokud jste v koupelně nebo na toaletě, nad dveřmi se rozsvítí světelný nápis OBSAZENO.  

 Vaše intimita na pokojích je zajištěna zástěnami připevněnými na zdi. Zástěny jsou přemístitelné, 

máte možnost požádat o jejich přemístění. 

 Poštovní doručovatelka předává Vaši poštu přímo Vám. 

 Pokud Vám pracovníci něco slíbili, slib musí dodržet. 

 Když vidíte, že se k Vám pracovníci nechovají slušně a přestáváte se cítit sami sebou, využijte 

možnost stěžovat si.  

 Máte právo si stěžovat ústně, písemně či anonymně. Využijte k tomu Schránky přání a stížností 

(v DpS jdou tři Schránky přání a stížností). Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou 

součástí Domácího řádu, který máte vyvěšený na pokoji. Pokud si nebudete vědět rady se 
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sepsáním stížnosti, požádejte svého blízkého nebo můžete požádat pracovníka, kterému nejvíc 

důvěřujete.  

 Pokud se Vám ani se svými blízkými, ke kterým máte důvěru, nepodaří zjednat nápravu, máte 

možnost obrátit se na jiné (v pravidlech uvedené) osoby či instituce. 

Tím, že bydlíte u nás v DpS, neztrácíte ani Vaše další práva, kdy vodítky a metodickými podklady pro 
ochranu práv klientů Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
Orlová jsou: 

o Všeobecná deklarace lidských práv 
o Listina základních práv a svobod 
o Nový občanský zákoník 
o Zákon o sociálních službách 
o Zákony ČR v oblasti sociálního zabezpečení 
o Etický kodex pracovníků domova 
o Standardy kvality sociálních služeb, zejména standard č. 2 
o Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 

Orlová 
 

Povinosti klienta Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, 
Orlová 
 
 

 Respektovat soukromí ostatních klientů a nevstupovat bez jejich vyzvání, totéž  
respektovat při vstupu do místnosti personálu  

 Dbát na osobní hygienu a svůj zevnějšek  

 Udržovat pořádek ve svém pokoji, osobních věcech a společenských prostorách  

 Chovat se dle pravidel slušného chování k sobě navzájem i k personálu  

 Neomezovat svým chováním ostatní klienty  

 Respektovat osobní vlastnictví  

 Respektovat přání spolubydlících  

 Nevyvolávat konflikty a neshody mezi ostatními uživateli, obtěžovat či napadat ostatní  
klienty a personál  

 Nepoškozovat majetek DpS 

 Nekouřit ve vnitřních prostorech 

 Při samostatných vycházkách se nechovat nevhodně – obtěžování veřejnosti s žádostí o peníze 
a cigarety, vybírání popelnic, krádeže v obchodech  
 

Povinnosti klientů Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 
jsou zakotveny především v těchto dokumentech: 
 

 Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená s klientem  

 Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 
společnosti, Orlová 

 
 
 
 
Vytvořily: Témová, Pátereková 
 
Platnost od 1. 9. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikisource.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%25
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http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/0BCA80F9-D995-4706-B161-C7B944C77A8F/0/dom_rad2012.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/AE0DB7A7-3086-432E-A07F-12EF6067A516/0/smlSS.doc
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/0BCA80F9-D995-4706-B161-C7B944C77A8F/0/dom_rad2012.doc

