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I. Smysl směrnice 

 

1. Smyslem směrnice je vytvořit a nastavit při poskytování služby pravidla a podmínky, které 

umožní uživatelům naplňovat jejich lidská i občanská práva a zamezí střetům zájmů 

těchto osob se zájmy Osobní asistence Ledax o.p.s. Ochrana práv uživatelů je pro 

pracovníky společnosti Ledax o.p.s. prioritní. 

 

 

II. Lidská práva převzatá v osobní asistenci 

 

1. Základní lidská práva vychází především z Listiny základních práv a svobod a dalších 

mezinárodních úmluv a dokumentů sloužících jako prameny lidských práv 

(např. Evropská sociální charta 2000). Základní práva a svobody se zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení. Základní práva a svobody jsou každému člověku nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. 

 

2. Mezi nejpodstatnější oblasti, které by mohly být v souvislosti s poskytováním osobní 

asistence ohroženy nebo porušeny, patří osobní svoboda, nedotknutelnost osoby 

a soukromí, svobodná volba, ochrana osobnosti a osobních údajů, svoboda pohybu, 
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ochrana před zneužíváním, důstojnost, omezení způsobilosti k právním úkonům, právo na 

kvalifikovanou péči, právo účastnit se společenského života. 

 

a. Osobní svoboda v sobě zahrnuje mimo jiné i právo svobodného pohybu. 

Osobní asistence se snaží naplňovat svobodu uživatele pomocí s přesunem a 

doprovodem po domácnosti i do společnosti. Narušení této svobody se může 

vztahovat na zamezení pohybu mimo domácnost neposkytnutím pomoci nebo 

použitím jiných restriktivních postupů (zamčením uživatele v místnosti…). 

 

b. Nedotknutelnost osoby a soukromí v sobě zahrnuje právo na nenarušování 

soukromí obydlí, respektování způsobu rodinného života, právo uživatele se 

rozhodnout, kdo mu bude vypomáhat v choulostivých situacích (např. pomoc 

s osobní hygienou). V rámci respektování rodinného a osobního života 

poskytuje osobní asistence také pomoc a podporu při jeho naplňování. 

 

c. Svobodná volba zahrnuje možnost rozhodování o sobě samém a svých 

záležitostech. Osobní asistentce tedy vytváří takové podmínky, aby se 

uživatel mohl svobodně rozhodnout o řešení své situace. Osobní asistence 

uživateli poskytne potřebné informace k rozhodnutí takovým způsobem, aby 

jim uživatel rozuměl. Svobodná volba je ovšem obsažena i v malých 

rozhodnutích týkajících se běžných záležitostí (co bude uživatel jíst, kam 

půjde ven, jakou si vybere volnočasovou aktivitu, co si na sebe obleče atd.) 

Osobní asistent tato rozhodnutí uživatele respektuje. 

 

d. Ochrana osobnosti a osobních údajů zahrnuje ochranu informací a dat o 

uživateli. K tomuto účelu byla sestavena pravidla o nakládání s dokumentací 

uživatele a pravidlo o mlčenlivosti, zajišťující uživateli naprostou diskrétnost. 

Právo může být ohroženo porušením mlčenlivosti pracovníkem či nevhodným 

nakládáním s osobními daty a spisovou dokumentací uživatele. 

 

e. Ochrana před zneužíváním zahrnuje jakýkoliv typ zneužívání jedince 

(fyzické, psychické, sexuální, materiální, zanedbání). Nejrizikovějšími 

skupinami uživatelů jsou ti, kteří jsou na službě výrazně závislí, mají 

stanoveného opatrovníka, nebo se nemohou účinně bránit (z důvodu nemoci, 

psychického či rozumového omezení, nepohyblivosti, komunikační bariéry). 

 

f. Důstojnost zahrnuje zacházení přiměřené věku uživatele, respektování jeho 

intimity při choulostivých situacích, přizpůsobení komunikace věku a 

schopnostem. Pocit ohrožení důstojnosti může nastat v souvislosti s 

nepřiměřeným oslovováním, vykonáváním péče rutinním způsobem, 

přístupem postrádajícím vnímání osoby jako lidskou osobnost. 
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g. Odpovědnost a přiměřené riziko svéprávný uživatel má zodpovědnost sám 

za sebe a svá rozhodnutí. Pracovník osobní asistence je plně respektuje, i 

když s nimi nemusí osobně souhlasit. Může uživatele upozornit na jejich 

nevhodnost, vysvětlit následky, ale nemůže mu v nich zabránit (pokud 

neohrožují život a zdraví sebe nebo asistenta). V této oblasti může docházet 

k ohrožení práva uživatele, kdy pracovník nepřiměřeně zasahuje do života 

uživatele a přebírá zodpovědnost, která mu nenáleží.  

 

h. Právo na kvalifikovanou péči zahrnuje poskytování osobní asistence 

kvalifikovaným personálem, který jedná profesionálním způsobem. Zde může 

dojít k ohrožení práva uživatele, pokud personál nemá dostatečnou kvalifikaci 

k výkonu osobní asistence či jedná neprofesionálně. 

 

i. Právo účastnit se společenského života zahrnuje možnost setkávání se 

s druhými lidmi mimo domácí prostředí uživatele. Osobní asistence v této 

oblasti napomáhá k naplnění práva pomocí s přesunem a doprovázením do 

společnosti. K ohrožení práva může dojít, při omezování společenského 

života uživatele (neposkytnutí doprovodu apod.) 

 

j. Omezení způsobilosti k právním úkonům neznamená snížení práv osoby, 

ale pouze výkon práva v kompetenci druhé osoby (opatrovník), která jedná 

v zájmu uživatele. V této oblasti ohrožení práv může docházet ke střetu mezi 

požadavky opatrovníka a uživatele směrem k pracovníkovi.  

III. Uplatňování vlastní vůle uživatelů 
 

1. Osobní asistence Ledax o.p.s. vytváří při poskytování služby takové podmínky, aby 

osoby, kterým je služba určena, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé 

situace. Uživatelům je dán dostatečný prostor pro svobodné rozhodování, v případě 

potřeby mají možnost požádat pracovníka o pomoc či radu. Důležitá je tedy především 

možnost volby. 

 

2. V procesu rozhodování hraje důležitou roli komunikace. V případě uživatele, který má 

omezenou schopnost komunikovat, postupuje pracovník podle postupů uvedených 

v metodické příručce „Specifika poradenské podpory“. 

IV. Jak pravidla vznikají 
 

1. Pravidla vznikají při setkání vedoucího pracovníka osobní asistence s garantem kvality 

sociální práce, kdy jsou identifikovány jednotlivé situace možného ohrožení práv 

uživatelů, formulovány postupy řešení předcházení střetu zájmů a pravidla pro přijímání 

darů (viz.: Příloha 1 - Možné situace ohrožení či porušení práv uživatelů, Příloha 2 - 

Pravidla pro řešení střetu zájmů, Příloha 3 - Pravidla pro přijímání darů v Osobní asistenci 

Ledax o.p.s.). 
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2. Vedoucí osobní asistence zajišťuje revizi těchto pravidel za účasti členů pracovního týmu 
(asistentů). Své náměty k revizi předává garantovi kvality, společně diskutují 
o možnostech a tvoří novou verzi pravidel. Za správnost a úplnost daných pravidel 
a postupů odpovídá vedoucí osobní asistence, při jejich zpracování využívá podpory 
garanta kvality. 

V. Vyhodnocování a přehodnocování těchto pravidel 
 

1. Pravidla ochrany práv uživatelů jsou revidována minimálně jedenkrát ročně na setkání 

mezi vedoucím osobní asistence a garantem kvality sociální práce. Vedoucí osobní 

asistence v průběhu roku zaznamenává situace, se kterými se asistenti setkali a které by 

bylo potřeba zahrnout do pravidel.  

 

2. Osobní asistenti zaměstnáni na pracovní poměr jsou s pravidly ochrany práv uživatelů 

seznamování při tvorbě a následné revizi, pracovníci zaměstnáni na dohodu jsou 

seznámeni s poslední vzniklou verzí pravidel, kterou připomínkují, předávají návrhy ke 

zlepšení, doplnění. 

 

3. Každý nový pracovník musí přečíst a prostudovat pravidla, školitel si může otázkami 

ověřovat jeho připravenost tyto postupy používat. Seznámení se s pravidly pracovník 

potvrzuje podpisem a datem, kdy s nimi byl seznámen. 

VI. Podpora pracovníků Osobní asistence Ledax o.p.s. 
 

1. Pracovník řešící psychicky náročné situace má právo na podporu (konzultace mezi 

pracovníky, nalézání efektivních postupů). Vedoucí pracovník nalezne podporu 

u vedení Osobní asistence Ledax o.p.s. – ředitele společnosti, garanta kvality. 

 

2. Osobním asistentům je umožněna komunikace s nadřízeným pracovníkem o jejich 

problémech nebo návštěva garanta kvality, který napomáhá jako nezávislá osoba v řešení 

obtížných situací souvisejících s výkonem osobní asistence. Vedoucí pracovník poskytuje 

osobním asistentům podporu (vyslechne je, probere s nimi problémovou situaci, společně 

hledají řešení či efektivnější postupy). 

VII. Postupy při nedodržení směrnice 
 

1. Zjistí-li vedoucí osobní asistence či ředitelka společnosti Ledax o.p.s. nedodržování těchto 

pravidel, postupuje dle závažnosti: 

a) připomenutím pravidel, 
b) vysvětlením pravidel, 
c) uložením povinnosti opětovně prostudovat pravidla a ověřením znalostí, 
d) projednáním postupu pracovníka v týmu, 
e) uložením povinnosti dalšího vzdělávání, 
f) projednáním kompetencí pracovníka v souvislosti s hodnocením pracovníka 

a stanovením plánu osobního profesního rozvoje, 
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g) písemným upozorněním na neuspokojivé plnění pracovních úkolů a z toho 
vyplývající postup v souladu s pracovně právními předpisy, 

h) písemným upozorněním na porušení pracovní kázně a z toho vyplývající postup 
v souladu s pracovně právními předpisy. 

 

2. Vedoucí osobní asistence (ředitelka) přistupuje vždy přiměřeně k situaci. 

Následky hrozící pracovníkovi při porušení práv spadají do následujících rovin: 

I. etická – svědomí, tlak veřejného mínění, 
II. pracovněprávní – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, 
III. občanskoprávní – možnost vymáhání satisfakce ze strany uživatele, 
IV. správně - právní – přestupek, finanční sankce, 
V. trestněprávní – v úvahu připadající trestný čin a jemu odpovídající trest. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Pracovník je povinen tato pravidla znát a postupovat podle nich. 
 
2. Tato pravidla vznikají v dialogu vedoucího osobní asistence a garanta kvality sociální 

práce. Přehodnocují se nejméně jednou ročně. Jednotlivé situace a postupy jsou podle 
potřeby vyhledávány, doplňovány a aktualizovány.  

 
3. Před vydáním aktualizace jsou návrhy úprav projednány s ostatními pracovníky (osobními 

asistenty).   
 
4. Noví pracovníci jsou s těmito pravidly náležitě seznámeni. K náležitému seznámení patří 

prostudování, vysvětlení, vytvoření prostoru pro diskusi a otázky, ověření teoretických 
znalostí i praktických dovedností. Za zaškolení nového pracovníka je zodpovědný školitel 
(kompetentní asistent vybrán vedoucím osobní asistence). 

 
5. Postupy pracovníků při dodržování těchto pravidel jsou kontrolovány vedoucím osobní 

asistence nebo garantem kvality sociální práce. 

       

 

 

 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zpracoval 
 
D. Lencová 
 

Garant kvality 
sociální práce 

7. 1. 2013  

Schválil 
 
I.Lavická 
 

Ředitelka 
společnosti 

30. 1. 2013  

Určeno 
pro: 
 

Sociální pracovník, pracovník v přímé péči 
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Příloha 1 SQSS č. 2: 

Možné situace ohrožení či porušení práv uživatelů 

 

 
 

I. Výčet oblastí porušených práv 

 

 

1. Mezilidská komunikace 
2. Mezilidské jednání 
3. Péče o osobu 

 

II. Postupy řešení jednotlivých situací 

 
 

1. Mezilidská komunikace 

Situace: 
Oslovování neodpovídající vztahu uživatel – asistent. Užívání příliš osobních nebo 
neosobních oslovení apod.: dědoušku, babi, pane, paní, beruško… 

a) Prevence – V individuálním plánu je dohodnuto oslovení uživatele, s kterým je 

pracovník seznámen. 

b) Řešení – Na oslovení se pracovník s uživatelem dopředu domluví. Dohodnou si, 

zdali si budou vykat, nebo tykat, přičemž se řídí běžnými pravidly chování. 

V oslovení uživatelů je vždy obsaženo jejich jméno/příjmení. 

 
Situace: 
Vykonávání asistence neosobním přístupem, odtažitost asistentů. 

a) Prevence – Při výběrovém řízení pracovníků do přímé péče je zohledňována 

jejich motivace. Pracovníkům jsou k dispozici podle jejich potřeby konzultace 

s nezávislým odborníkem.  

b) Řešení – Pracovník jedná s každým uživatelem osobně. Dává najevo vlídné 

chování, naslouchá uživatelům, zajímá se o ně. 

 
Situace: 
Rozdílné postoje a výška uživatele a pracovníka (způsobené např. polohou uživatele na 
vozíku či posteli) mohou účastníky komunikace stavět do podřízené či nadřízené pozice. 

a) Prevence – Při zaškolení pracovníka mu jsou předány zásady komunikace s lidmi 

s postižením. Pracovník je na riziko vzniku této situace upozorněn při studiu 

standardu kvality č. 2. 

b) Řešení – Při komunikaci s uživatelem upoutaným na vozíku je potřeba sehnout se 

na úroveň jeho očí. 
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 Situace: 
Arogantní a nadřazené chování ze strany asistenta vůči uživateli či jeho blízkým osobám. 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni s „Etickým kodexem“, se „Základním 

prohlášením osobní asistence“, které rovněž upravují zásady chování. 

b) Řešení – Vyjasnění situace, proč k takovému chování došlo, kde je příčina (zda je 

vina pouze na straně asistenta, nebo i uživatele), případná omluva pracovníka 

a znovu seznámení s kodexem, základním prohlášením. 

 
Situace: 
Pracovník mluví o soukromých záležitostech uživatele mimo pracoviště. 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni s povinnou mlčenlivostí, „Etickým 

kodexem“ a „Základním prohlášením osobní asistence“, což stvrzují svým 

podpisem při sjednávání pracovní smlouvy. 

b) Řešení – Pracovník se uživateli omluví a podle závažnosti situace jsou stanovena 

nápravná opatření a probíhá znovuseznámení s dokumenty. 

 

2. Mezilidské jednání 

Situace: 
Pracovník rozhoduje o záležitostech uživatele bez jeho přítomnosti.  

a) Prevence – Pracovníci jsou prostřednictvím „Základního prohlášení osobní 

asistence“ seznámeni se skutečností, že zájem a přání uživatele je prvotní. 

V případě zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům přechází tato 

kompetence na opatrovníka, ale i tak je na zájem a názor uživatele kladen zřetel.   

b) Řešení – Pracovník sjedná nápravu, pokud je to možné. S vedoucím se 

vyhodnotí, zda byla tato situace nevyhnutelná. Pro příště je upozorněn na nutnost 

předchozí domluvy pro každé rozhodnutí. 

 
Situace: 
Pracovník nepřímo požaduje věcný nebo finanční dar. 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni se skutečností, že smí přijmout věcný dar 

do 150,-Kč, nikdy však o něj nesmí požádat, nebo si ho jiným způsobem 

vynucovat. Finanční dar je nepřípustný a veškeré dary se zapisují do „Knihy darů“ 

vedené v kanceláři osobní asistence, aby existoval přehled, zda některý 

pracovník není obdarováván nadmíru, či naopak některý uživatel nedaruje příliš. 

b) Řešení – Pokud dojde k takové situaci, je pracovník povinen dar vrátit a musí být 

připraven nést následky svého jednání dle závažnosti situace. Je znovu 

seznámen s pravidly pro přijímání darů a dle rozhodnutí nadřízených je za své 

chování sankcionován. 

 
Situace: 
Pracovník se v domácnosti uživatele pohybuje jako doma. 

a) Prevence – Pracovník jedná vždy s úctou k uživateli a podle jeho pokynů. Dbá na 

zachování jeho soukromí. Nečiní nic, o co ho uživatel nepožádá nebo k čemu mu 
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nedá souhlas. Průběh poskytování služby je předem plánován, stejně jako každý 

jednotlivý úkon. 

b) Řešení – Pracovník se uživateli omluví a je znovu seznámen s vnitřními pravidly. 

Může být za své chování napomenut a podle závažnosti situace jsou přijata 

přiměřená nápravná opatření. 

 
Situace: 
Pracovník nerespektuje přání uživatele. 

a) Prevence – Pracovníci jednají v souladu s tím, že přání uživatele je prvotní 

a směrodatné. Výjimku může tvořit pouze situace, kdy má uživatel stanoveného 

opatrovníka, poté je rozhodující přání nejen uživatele, ale i opatrovníka. Další 

výjimka je v situacích, kdy může být ohroženo zdraví či život uživatele nebo 

pracovníka. 

b) Řešení – Vyjasnění situace, zda bylo jednání opodstatněné či nikoliv a následná 

náprava a znovuseznámení s pravidly. Podle závažnosti situace jsou přijata 

přiměřená nápravná opatření. 

 
Situace: 
Pracovník se bez omluvy nedostaví k uživateli v dohodnutý čas. 

a) Prevence – Pracovníci mají jasně stanovený plán práce, podle kterého postupují. 

Pokud nelze službu zajistit, uživatel musí být vždy předem informován. 

b) Řešení – Pracovník se uživateli řádně omluví a sjedná nápravu v co nejbližším 

možném termínu. Je připraven nést sankce za nedodržení plánu práce. 

 

3. Péče o osobu 

 
Situace: 
Rutinní provádění péče, kdy pracovník přestane vnímat uživatele jako individuum. 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni se základním prohlášením OA, které 

upravuje zásady poskytování služby a kde je dán důraz na individuální přístup 

a zachování úcty k uživatelům. 

b) Řešení – Při péči pracovník uplatňuje individuální přístup a uvědomuje si, že 

každý uživatel je osobností, která má svou historii. Při péči s uživatelem 

komunikuje a aktivně mu naslouchá. 
 

 
Situace: 

Pocit důstojnosti může být snížen, pokud nejsou zajištěny vhodné podmínky při provádění 

osobní hygieny, tzn. dostatek soukromí. Při koupání vchází cizí osoby do místnosti, případně 

je uživatel ponechán nepřiměřeně dlouho bez oděvu, zatímco pracovník vykonává jiné 

činnosti. 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni se „Základním prohlášením osobní 

asistence“ a „Etickým kodexem“, kde jsou vymezeny zásady poskytování služby 

a kde je kladen důraz na zachování úcty k uživatelům.  
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b) Řešení – Hygienu u uživatele provádí počet lidí nezbytně nutných a jeho 

soukromí je zajištěno uzavřenou místností. Uživatel je bez oděvu jen po nezbytně 

nutnou dobu. 

 
Situace: 
Uživatel se může cítit nedůstojně, pokud nemá při vykonávání potřeby dostatek soukromí. 

a) Prevence – Pracovníci jsou při zaškolování seznámeni s „Metodikou činností 

a úkonů“, podle které jednají. Tyto postupy jsou zpracovány v souladu s „Etickým 

kodexem“ a dbají na zachování úcty k uživateli nejen při provádění intimní 

hygieny. 

b) Řešení – Pokud je to možné, pracovník opouští místnost, ve které uživatel 

vykonává potřebu. Pokud uživatel využívá přenosné toalety, je umístěna tak, aby 

bylo zachováno co možná největší soukromí uživatele. 
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Příloha 2 SQSS č. 2:  

Možné situace střetů zájmů  

 

 

 
I. Možné střety zájmů 

 

1. Uživatel žádá po osobním asistentovi porušení pravidel osobní asistence 
2. Uživatel chce navázat přátelský vztah s pracovníkem nad rámec služby osobní 

asistence 
3. Uživatel chce po asistentovi, aby mu poskytoval službu osobní asistence neoficiálně 
4. Uživatel a jeho rodinný příslušník mají rozdílné zájmy 
5. Uživatel a jeho opatrovník mají rozdílné zájmy 
6. Uživatel žádá po osobním asistentovi nákup nevhodných potravin 
7. Šíření informací o uživateli 
8. Střet zájmů mezi Osobní asistencí Ledax o.p.s. a pracovníkem 
9. Asistence vykonávaná u sponzora 

 

II. Možné střety zájmů a pravidla jejich řešení 

 

1. Uživatel žádá po osobním asistentovi porušení pravidel osobní asistence 

a) Popis situace – Uživatel po asistentovi požaduje výběr hotovosti z bankomatu 

nebo půjčení peněz, přestože ví, že by tím pracovník porušil pravidla. Aby 

pracovníka přesvědčil, naléhá a přemlouvá ho. 

 
b) Pravidlo řešení – Asistent uživateli připomene pravidla a „Etický kodex“, 

kterým se musí řídit. Také se může obrátit na sociálního pracovníka, který uživateli 

poskytne sociální poradenství ohledně jeho nároků na sociální dávky nebo 

kontaktů na poradny pro dlužníky. Pokud má uživatel obtíže s hospodařením, 

může s ním asistent vypracovat měsíční rozpočet. Asistent ovšem žádné finance 

uživateli nepůjčuje, ani za uživatele nevybírá hotovost z bankomatu. 

 
 
2. Uživatel chce navázat přátelský vztah s pracovníkem nad rámec služby osobní 

asistence 

a) Popis situace – Uživatel se snaží s asistentem navazovat blízký vztah mimo 

rámec služby. Přemlouvá asistenta ke schůzkám mimo pracovní dobu. 

 

b) Pravidlo řešení – Asistent uživateli vysvětlí, že musí udržovat vztah na 

profesionální úrovni. Pokud mu chybí kontakt se společenským prostředím či 

přátelé, může se mu pokusit v rámci služby zprostředkovat dobrovolníky nebo 
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zájmovou skupinu, kde by se mohl uživatel začlenit a navázat sociální kontakt 

s okolím. 

 
3. Uživatel chce po asistentovi, aby mu poskytoval službu osobní asistence 

neoficiálně 

a) Popis situace – Uživatel po asistentovi žádá, aby osobní asistenci vykonával 

mimo možnosti registrace služby (nikoliv časově, ale místně nebo mimo cílovou 

skupinu). Uživatel může také požadovat k asistenci osobu, která byla 

z organizačně kapacitních důvodů přidělena k jinému uživateli, a proto by ji chtěl 

využívat neoficiálně mimo službu OA. 

 

b) Pravidlo řešení – Asistent uživateli vysvětlí důvody, proč nemůže službu 

neoficiálně poskytovat. Ledax o.p.s. se může pokusit o změnu věkové struktury či 

místní rozšíření registrace služby a zahrnout tak do oblasti poskytování další okres. 

Pokud ale změna registrace možná není, je nutné uživatele odkázat na jinou 

organizaci. V případě změny asistenta by měl uživatel změnu akceptovat, pokud 

ne, má možnost smlouvu o osobní asistenci vypovědět. 

 

4. Uživatel a jeho rodinný příslušník mají rozdílné zájmy 

a) Popis situace – Uživatel se domnívá, že při výkonu osobní asistence potřebuje 

pomoci při určitých činnostech, zatímco jeho rodinný příslušník se domnívá, že ne 

všechny úkony jsou nezbytně nutné a že si je uživatel může vykonat sám. 

b) Pravidlo řešení – Pro pracovníka je zásadní zájem uživatele a jeho rozhodnutí, 

nikoliv rozhodnutí jeho rodinného příslušníka. Pracovník se tedy řídí přáním 

uživatele a jeho příbuznému vysvětlí, proč hájí zájmy uživatele a nebere přitom 

zřetel na jeho názor. Pokud je ovšem přání uživatele nepřiměřené jeho 

zdravotnímu stavu a jiným možnostem, snaží se pracovník najít jiné řešení. Záleží 

tedy na zhodnocení konkrétní situace pracovníkem a společném hledání vhodného 

řešení. 

 
5. Uživatel a jeho opatrovník mají rozdílné zájmy 

a) Popis situace – Uživatel se domnívá, že dané úkony služby potřebuje, zatímco 

opatrovník vidí situaci odlišně, nebo se naopak cítí nekriticky soběstačný, i když 

tomu jeho stav nenasvědčuje. Toto si opatrovník uvědomuje, a proto chce, aby 

byla služba uživateli poskytována. 

b) Pravidlo řešení – Osobní asistence stejně jako opatrovník hájí potřeby 

uživatele a je tedy potřeba posoudit, nakolik opatrovník zastupuje uživatele. Také 

je potřeba posoudit, do jaké míry je uživatel schopen se rozhodovat sám a z jakých 

důvodů mu byl opatrovník přidělen. Osobní asistenci není možné poskytovat proti 

vůli uživatele. 
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6. Uživatel po osobním asistentovi žádá nákup nevhodných potravin 

a) Situace: Uživatel po asistentovi žádá nákup potravin, které se vzhledem k jeho 

tíživé finanční situaci jeví jako nevhodné, také se může jednat o nákup potravin, 

které ohrožují zdraví uživatele, či posilňují jeho závislost na návykové látce 

(alkohol). 

b) Pravidlo řešení – Asistent jedná na základě uživatelova přání, který je 

zodpovědný sám za sebe a za svá rozhodnutí. Může tedy na nedostatek peněz 

upozornit, nesmí však konat proti uživatelově vůli. Pokud však nákup ohrožuje 

zdraví uživatele, může jednat proti jeho zájmu. Nákup potravin posilujících 

závislost na návykové látce záleží na konkrétní situaci – asistent připomene 

pravidlo, podle kterého služba nemůže být poskytována osobám závislým. Pokud 

nákup ohrožuje zdraví asistenta (prostřednictvím následků uživatelova požití 

návykové látky), nemusí zboží nakoupit. 

 

7. Šíření informací o uživateli 

a) Popis situace – Rodinný příslušník, úřad či jiná instituce požadují informace 

o uživateli. 

b) Pravidlo řešení – Společnost Ledax o.p.s. a její pracovníci postupují v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů. V rámci zásady mlčenlivosti proto bez 

souhlasu uživatele neposkytují žádné informace. 

 

8. Střet zájmů mezi Osobní asistencí Ledax o.p.s. a pracovníkem 

a) Popis situace – Společnost Ledax o.p.s. žádá od pracovníka chování, které je 

v rozporu s jeho osobním přesvědčením. Pracovník začíná řešit etická dilemata, 

může se cítit ze strany společnosti využíván. 

b) Pravidlo řešení – Vedoucí pracovník s asistentem probere obsah jeho činnosti 

a dilemata, s nimiž se setkává. Na tomto základě se snaží přizpůsobit podmínky 

tak, aby bylo možno problémy vyřešit nebo alespoň minimalizovat. Může 

asistentovi navrhnout externí supervizi. 

 

9. Asistence vykonávaná u sponzora 

a) Popis situace – Služba osobní asistence je poskytována osobě, která sponzoruje 

společnost Ledax o.p.s., nebo sponzoruje tuto společnost rodinný příslušník 

osoby. 

b) Pravidlo řešení – Služba může být poskytována osobě, která společnost Ledax 

sponzoruje. Stejně tak může sponzorovat společnost rodinný příslušník uživatele. 

Tento sponzoring ovšem nesmí mít vliv na poskytování služby. To znamená, že se 

uživatel nesmí stát privilegovanou osobou. V těchto případech je nutné si se 

zvýšenou pozorností uvědomovat možné riziko střetu zájmů. 



 
 
  
 

Stránka 13 z 22 

 

 

Příloha č. 3 SQSS č. 2. 

Pravidla pro přijímání darů v Osobní asistenci Ledax  
 

 

Obsah: 

I. Základní pojmy 
II. Zásady při přijímání darů 
III. Postup pro přijímání darů a kompetence pracovníků 
IV. Darovací smlouva 
V. Sponzorská smlouva 
VI. Evidence a zpracování smluv a darů 
VII. Přijímání drobných darů 
VIII. Seznam příloh 
 

Účelem pravidel je naplňování standardu kvality č. 2, tedy ochrana práv uživatelů. Současně 

se pravidly zajišťuje ochrana pro společnost Ledax o.p.s. a její pracovníky před možným 

rizikem poškození vycházejícího z možností přijímání a poskytování darů. 

Cílem tedy je vytvořit závazná pravidla pro postup přijímání a poskytování darů. 

I. Základní pojmy 

 

Dar – jakékoliv plnění uskutečněné v peněžní nebo naturální formě nebo jako bezplatně 

provedená služba ve prospěch osobní asistence nebo osob, které pro ni vykonávají činnost. 

Drobný dar – věcný dar (nefinančního charakteru) v hodnotě do 150 Kč, který uživatel či jiná 

osoba věnuje pracovníkovi osobní asistence.  

Sponzoring – podpora osobní asistenci či společnosti Ledax o.p.s. formou poskytnutí 

finanční částky či věcných prostředků ze strany sponzora, za což je mu poskytnuta 

protislužba v podobě propagace a zviditelnění jeho obchodní značky, názvu atd. 

(např. na webových stránkách, konferencích pořádaných společností Ledax o.p.s., atd.) 

II. Zásady při přijímání darů 

 

Darování musí být učiněno svobodně, v plné vůli, vážně, určitě a srozumitelně. Dárce musí 

být způsobilý k poskytnutí daru. Obdarovaný dojednává s dárcem účel a způsob využití daru. 

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využít k účelu, který dárce stanovil nebo který byl 

dojednán. Obdarovaný má právo dar odmítnout. 

Přijetí daru není podmínkou k poskytování osobní asistence, ani žádným způsobem 

neovlivňuje druh či kvalitu poskytované služby. 
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Dary poskytnuté společnosti Ledax o.p.s. nesmějí odporovat zákonům, obcházet je anebo se 

jinak příčit dobrým mravům. 

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům 
rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. 

K darům se vždy vyhotovuje darovací smlouva (mimo drobných darů, které stačí pouze 
zaevidovat). 

Pracovníci nesmějí přijímat žádné finanční dary. Při nedodržení tohoto zákazu 
zaměstnavatel postupuje v souladu s pracovně právními předpisy. Pracovníci mohou 
přijmout drobný dar do výše 150 Kč za podmínek výše stanovených pravidel. 

III. Postup pro přijímání darů a kompetence pracovníků  

Pracovník (zpravidla osobní asistent nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta možnost 

daru pro poskytovanou službu, vyslechne s úctou sdělení či nabídku případného dárce 

a stručně jej informuje o postupu přijímání darů ve společnosti. Zejména sdělí, že přijímání 

darů se uskutečňuje prostřednictvím darovací smlouvy (mimo drobné dary, které je možno 

přijmout bez darovací smlouvy) a že uzavírání darovací smlouvy jménem společnosti činí 

ředitelka společnosti Ledax o.p.s. Dle výše a povahy daru nabídne pracovník dárci 

zprostředkování dalšího kontaktu na vedoucí Osobní asistence Ledax o.p.s. (dále jen 

vedoucí OA) nebo ředitelku společnosti Ledax o.p.s. 

Postup pro přijímání darů do hodnoty 5 000 Kč: 

Zaměstnanec (zpravidla osobní asistent nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 

možnost daru, kontaktuje v této věci vedoucího OA. 

Vedoucí OA rozhodne o ne/přijetí daru a o této skutečnosti informuje ředitelku společnosti 

Ledax o.p.s. 

Vedoucí OA nebo jím pověřený pracovník vede další jednání s dárcem. V případě přijetí daru 

připraví darovací smlouvu, projedná s dárcem její obsah a zajistí podpis obou stran (dárce 

a ředitelky společnosti). Jedno provedení darovací smlouvy předává pracovník dárci. Dle 

povahy situace může jednání s dárcem vést přímo ředitelka společnosti. 

Postup pro přijímání darů od hodnoty 5 001 Kč: 

Zaměstnanec (zpravidla osobní asistent nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 

možnost daru, kontaktuje v této věci vedoucí OA. 

Vedoucí OA o této skutečnosti informuje ředitelku společnosti, která rozhoduje o ne/přijetí 

daru. 

Ředitelka společnosti nebo pověřený pracovník vede další jednání s dárcem. V případě 

přijetí daru připraví darovací smlouvu, projedná s dárcem její obsah a zajistí podpis obou 

stran (dárce, ředitelky společnosti). Jedno provedení podepsané smlouvy předává dárci. Dle 

povahy situace může jednání s dárcem vést přímo ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

Postup při jednání se sponzory: 

Příspěvek sponzora může být přijat pouze od fyzické nebo právnické osoby, která není 

v uživatelském vztahu ke službě osobní asistence. 
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Pokud je příspěvek sponzora přijat od fyzické nebo právnické osoby, která je v blízkém 

vztahu s uživatelem, je nutné zohlednit možný střet zájmů. Přijetí daru od této osoby nesmí 

mít vliv na poskytovanou službu uživateli, který je v blízkém vztahu s touto osobou. 

Zaměstnanec (zpravidla osobní asistent nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 

možnost sponzoringu, kontaktuje v této věci vedoucí OA. 

Vedoucí OA o této skutečnosti informuje ředitelku společnosti, která rozhoduje o ne/přijetí 

příspěvku sponzora. 

Ředitelka společnosti nebo pověřený pracovník vede další jednání se sponzorem. V případě 

přijetí příspěvku připraví sponzorskou smlouvu, projedná se sponzorem její obsah a zajistí 

podpis obou stran (sponzora, ředitelky společnosti). Jedno provedení podepsané smlouvy 

předává sponzorovi. Dle povahy situace může jednání se sponzorem vést přímo ředitelka 

společnosti Ledax o.p.s. 

  

Všechny osoby, které se jednání s (případnými) dárci a sponzory účastní, konají efektivně 

bez zbytečných prodlev a v souladu s těmito pravidly tak, aby reprezentovaly dobré jméno 

společnosti Ledax o.p.s.  

IV. Darovací smlouva 
 

Darovací smlouvu za společnost Ledax o.p.s. uzavírá ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

Darovací smlouva obsahuje: 

a) označení smluvní stran, 

b) předmět daru (v případě věcných darů – název výrobku, počet kusů apod.) a jeho 

finanční ocenění (zpravidla se stanovuje dohodou a vychází z ceny obvyklé v místě 

a čase), 

c) účel užití, 

 

d) prohlášení dárce, že dar poskytuje svobodně, v plné vůli, vážně a že je kompetentní 

k poskytnutí daru, 

e) prohlášení obdarovaného, že dar přijímá a použije v souladu s dojednaným účelem, 

f) další případná ustanovení (např. podání zprávy o využití daru, zveřejnění dárce 

v seznamu donátorů, poděkování dárci atp.), 

g) datum uzavření smlouvy, 

h) podpisy obou smluvních stran. 

 
 

V. Sponzorská smlouva 

Sponzorskou smlouvu za společnost Ledax o.p.s. uzavírá ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

Sponzorská smlouva obsahuje: 

a) označení smluvní stran, 

b) předmět sponzorského příspěvku (název výrobku, počet kusů apod.) a jeho finanční 

hodnotu (stanovuje se dohodou smluvních stran, nebo soudním znalcem), 

c) účel užití sponzorského příspěvku, 
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d) prohlášení sponzora, že příspěvek poskytl dobrovolně, ze svobodné vůle,  

e) další případná ustanovení (např. podání zprávy o využití sponzorského příspěvku, 

zveřejnění sponzora v seznamu donátorů, poděkování sponzorovi atp.), 

f) datum uzavření smlouvy, 

g) podpisy obou smluvních stran. 

VI. Evidence a zpracování smluv a darů 

Darovací i sponzorské smlouvy jsou uloženy v kanceláři ekonomického úseku společnosti 

Ledax o.p.s. Ekonomický úsek zpracovává pro uzavřené darovací a sponzorské smlouvy 

v zákonem stanoveném termínu daňové přiznání na příslušném formuláři Ministerstva 

financí ČR. Po účetním vyhodnocení je vedení společnosti, a jejím prostřednictvím 

i zaměstnanci společnosti, seznámeno s přehledem přijatých darů. Majetek nabytý 

darováním na základě darovací nebo sponzorské smlouvy je dle své povahy řádně 

zaevidován v majetku společnosti nebo dán do spotřeby. 

VII. Přijímání drobných darů 

Zaměstnanci nesmí přijímat od uživatelů nebo jiných osob v souvislosti s výkonem své práce 

žádné finanční dary. Zaměstnanci mohou ve výjimečných případech, kdy to společenské 

okolnosti vyžadují, přijmout od uživatelů nebo jiných osob (např. rodinných příslušníků) 

drobný dar či pozornost v hodnotě nepřesahující částku 150 Kč. Příležitostmi, při kterých 

uživatelé věnují dary, jsou obvykle životní jubilea, společenské události, svátky 

(např. Vánoce), ukončení poskytování služby nebo jako příležitostné prokázání vděku 

a spokojenosti s poskytováním služby. Drobným darem tedy může být květina, káva, ovoce, 

drobné pohoštění. Pracovník vždy s dárcem řádně projedná způsob využití daru. Pokud se 

pracovník rozhodne, že dar příjme, respektuje přitom přání dárce. 

Pracovníci musí přijetí drobného daru neprodleně oznámit svému přímému nadřízenému 

(ústně, telefonicky, mailem či prostřednictvím zápisu), který tuto skutečnost zaznamená do 

knihy darů. Zaznamenává datum, jméno pracovníka, jméno uživatele a druh daru. Vedoucí 

OA průběžně vyhodnocuje situaci v přijímání drobných darů jednotlivými zaměstnanci a 

v případě potřeby realizuje příslušná opatření (rozhovor s pracovníkem, intervize, supervize, 

pokyny pro pracovníky k omezení přijímání darů, rozhovor s uživatelem atp.) Veškeré 

postupy vedoucího OA směřují k podpoře a ochraně práv a oprávněných zájmů uživatele 

služby. 

VIII. Seznam příloh 

 
Příloha č.1.: Vzor darovací smlouvy – finanční dar 
Příloha č.2.: Vzor darovací smlouvy – věcný dar 
Příloha č.3.: Vzor sponzorské smlouvy – finanční příspěvek 

Příloha č.4.: Vzor sponzorské smlouvy – věcný dar 
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Darovací smlouva (finanční dar) 

uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

 

mezi 

 

……………………………………………………………….…….. 

 

…………………………………….……………………………….. 

 

…………………………………….……………………………….. 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Ledax o.p.s. 

se sídlem Riegrova 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 68 955, 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 143 

 

jejíž jménem jedná Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

I. Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému jako dar finanční částku ve 

výši ………………. Kč a obdarovaný tento dar od dárce přijímá.  

 

II. Obdarovaný pro účely osvobození od daně darovací prohlašuje, že dar dle této smlouvy 

jako bezúplatné nabytí majetku je určen výlučně na činnost osobní asistence. 

 

III. Dárce se zavazuje převést finanční částku představující dar na účet obdarovaného 

č. ………………. nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uzavření této smlouvy. 

 

 

 

V …………………………… dne …………………… 

 

 ……………………………… ………………………….. 

                     Dárce Ing. Irena Lavická 
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Darovací smlouva (věcný dar) 

uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

 

mezi 

 

……………………………………………………..……………….. 

 

……………………………………….….………………………….. 

 

………………………………………………………………………. 

 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Ledax o.p.s. 

se sídlem Riegrova 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 68 955, 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 143 

 

jejíž jménem jedná Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

I. Dárce se touto smlouvou zavazuje přenechat obdarovanému jako dar 

…………………………………………………………………………………………………….. 

a obdarovaný tento dar od dárce přijímá.  

 

II. Obdarovaný pro účely osvobození od daně darovací prohlašuje, že dar dle této smlouvy 

jako bezúplatné nabytí majetku je určen výlučně na činnost osobní asistence. 

 

III. Dárce se zavazuje předat dar obdarovanému nejpozději do 1 kalendářního měsíce od 

uzavření této smlouvy. 

 

 

V …………………………… dne …………………… 

 

 ……………………………… ………………………….. 

                     Dárce Ing. Irena Lavická 
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Sponzorská smlouva (finanční příspěvek) 

 

uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

 mezi  

 

Ledax o.p.s. 

se sídlem Riegrova 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 68 955, 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 143 

 

jejíž jménem jedná Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

a 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(dále jen „sponzor“) 

 

I. Sponzor se zavazuje poskytnout ve prospěch Obdarovaného sponzorský příspěvek 

ve výši …………………. Kč (slovy……………………………………………………..). 

Tato částka je určena jako odměna obdarovanému za umístění propagačních 

materiálů a log sponzora při vybraných akcích pořádaných obdarovaným, respektive 

na propagačních materiálech v období od …….……….. do …………………. 

II. Obdarovaný se zavazuje použít příspěvek v souladu s účelem, pro který byl 

sponzorský příspěvek určen. 

 

Účel sponzorského příspěvku: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

III. Kontaktní osoba obdarovaného: Mgr. Jana Luňáková, tel. 724 248 991, 

email: jana.lunakova@ledax.cz  

 

Kontaktní osoba sponzora: 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Sponzor se zavazuje uhradit sponzorský příspěvek dle odst. I. nejpozději do ……… 

od uzavření této smlouvy, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet obdarovaného 

č. 216 002 646/0300. 

 

V. V případě, že sponzor neuhradí sponzorský příspěvek řádně a včas, může 

obdarovaný od této smlouvy odstoupit. 

 

VI. Smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany výslovně potvrzují 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

V ………………………………………… dne …………………… 

 

 

 ……………………………… ………………………….. 

                     Obdarovaný  Sponzor 
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Sponzorská smlouva (věcný dar) 

 

uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

 

mezi 

 

Ledax o.p.s. 

se sídlem Riegrova 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 68 955, 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 143 

 

jejíž jménem jedná Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

a 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(dále jen „sponzor“) 

 

 

I. Sponzor se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout 

obdarovanému jako věcný sponzorský dar ………………………………………………. 

v hodnotě ………….Kč (dále jen „sponzorský dar“) a obdarovaný se za to zavazuje 

poskytnout sponzorovi služby - umístění propagačních materiálů a log sponzora při 

vybraných akcích pořádaných obdarovaným, respektive na propagačních materiálech 

v období od …………………….. do ………………………… 

 

II. Obdarovaný se v okamžiku převzetí sponzorského daru stává jeho vlastníkem 

a zavazuje se, že jej použije v souladu s účelem, ke kterému byl sponzorem určen. 
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V případě porušení tohoto závazku může sponzor od této smlouvy odstoupit. 

Sponzor má právo žádat obdarovaného o poskytnutí informace, jakým způsobem je 

dar využíván. 

 

 

 

 

Účel sponzorského daru: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

III. Kontaktní osoba obdarovaného: Mgr. Jana Luňáková, tel. 724 248 991, 

email: jana.lunakova@ledax.cz 

 

Kontaktní osoba sponzora: 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Sponzor se zavazuje předat pořadateli sponzorský dar nejpozději do ………….……… 

od uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto závazku může pořadatel od této 

smlouvy odstoupit. 

 

V. Smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany výslovně potvrzují 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………… dne …………………… 

 

 ……………………………… ………………………….. 

                     Pořadatel  Sponzor 


