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I. Smysl Pravidel  

 

1. Smyslem pravidel je vytvořit při poskytování služby takové podmínky, které umožní 

uživatelům naplňovat jejich lidská i občanská práva a která zamezí střetům zájmů těchto 

osob se zájmy Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Ochrana práv uživatelů je pro 

pracovníky společnosti Ledax o.p.s. prioritní.  

 

II. Lidská práva v pečovatelské službě  

 

1. Základní lidská práva a svobody vyplývají z mezinárodních úmluv a ústavních 

norem České republiky, jsou zakotvena také v jednotlivých zákonech a jejich 

prováděcích předpisech. Základní lidská práva každému člověku náleží nezávisle na 

jakýchkoliv dalších skutečnostech. Patří všem bez rozdílu věku, barvy pleti, pohlaví, 

rasy, náboženství, zdravotního stavu apod. Člověku jsou vlastní od narození.  

 

2. Mezi nejdůležitější práva, která mohou být při poskytování pečovatelské služby 

ohrožena či porušena, patří osobní svoboda. V rámci poskytování pečovatelské služby 

je kladen důraz především na možnost volby – rozhodování o svém čase, o aktivitách, 

kterým se uživatelé chtějí věnovat, o svém oblečení, ale i rozhodování všeobecně o 

sobě samém.  
 
Dalším právem je právo na ochranu soukromí, v rámci tohoto práva právo na 

nedotknutelnost obydlí uživatelů. Nedotknutelnost osoby zaručuje uživateli právo 

rozhodovat o svém vzhledu, právo rozhodnout, kdo mu bude pomáhat s osobní 
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hygienou, právo, aby v choulostivých situacích bylo dbáno na co největší diskrétnost.  
Právo na osobní a rodinný život v sobě zahrnuje rovněž podporu a pomoc při jeho 
naplňování.  
Právo na důstojné zacházení v sobě zahrnuje zacházení přiměřené věku uživatele. 

Pracovníci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. se vyvarují používání nevhodných přezdívek 

při oslovování, tykání, stylizaci dospělého člověka do role dítěte, nerespektování intimity a 

studu uživatele při osobní hygieně apod.  
Neopomenutelné je právo svobodně se rozhodnout. Rozhodování o sobě a svých 

záležitostech je základním právem dospělé osoby. V tomto ohledu je především 

nezbytné, aby uživatel dostával informace v přiměřené formě tak, aby mohl danou situaci 

pochopit a na základě možností volby se mohl rozhodnout.  
V neposlední řadě také právo stěžovat si – právo podávat stížnosti, podněty a připomínky 
je nezanedbatelným právem uživatelů služby (podrobněji viz. Standard č.7). 

 
III. Uplatňování vlastní vůle uživatelů  

 

1. Pečovatelská služba Ledax o.p.s. vytváří takové podmínky, aby osoby, kterým 

poskytuje službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Je dáván 

důraz na to, aby uživatelé měli dostatečný prostor pro vlastní rozhodování, v případě 

potřeby mají možnost požádat při rozhodování o pomoc. Důležitá je možnost volby.  

 

2. V procesu rozhodování je důležitá komunikace. V případě uživatele, který má 
omezenou schopnost komunikovat, postupují pracovníci dle postupů uvedených v 
dokumentu „Postup v obtížných situacích“.  

 
IV. Jak Pravidla vznikají 

 

1. Pravidlo vzniká na pracovních workshopech vedoucích středisek, sociálních pracovníků 

a vedení Pečovatelské služby Ledax o.p.s. (ředitel, garant kvality sociální práce). Na 

těchto workshopech byly identifikovány jednotlivé níže popsané situace, formulovány 

postupy při jejich řešení, dohodnuty pravidla týkající se přijímání darů. 
 
Vedoucí středisek zajišťují dopracování těchto pravidel za účasti členů pracovního týmu 

(pečovatelek). Za správnost a úplnost Pravidel a postupů odpovídají vedoucí středisek. 

Podporu ke zpracování pravidel poskytuje vedení Pečovatelské služby Ledax o.p.s. a 

nezávislí konzultanti. 

 
V. Vyhodnocování a přehodnocování Pravidel  

 

1. Tato pravidla se vyhodnocují a přehodnocují nejméně 1x ročně na pracovních 

poradách středisek Pečovatelské služby Ledax o.p.s. (workshopy s pečovatelkami) a 

pracovním workshopu či poradě vedení společnosti Ledax o.p.s., vedoucích středisek a 

sociálních pracovníků. V případě potřeby zajistí vedoucí středisek aktualizaci situací a 

postupů, podle aktuální potřeby – uživatelů, pracovníků, společnosti Ledax o.p.s. Vedoucí 

středisek v průběhu roku zaznamenávají situace, s kterými se setkají a které je potřeba do 

pravidel zahrnout.  

 

2. Seznamování zaměstnanců s Pravidlem se děje při samotné tvorbě Pravidla – při 

definování, připomínkování a konzultování jednotlivých situací možného ohrožení práv či 

střetů zájmů. Na pracovních workshopech se vyhodnocují vzniklé situace, debatuje se  
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nad nimi. Dále se pracovníci seznamují s Pravidlem nejméně jednou za rok na poradě, na 

které probíhá jeho vyhodnocení a přehodnocení. Pracovníci si zkouší modelové situace - 

například jak jednat s uživatelem se zhoršenou schopností komunikace, odmítnutí 

poskytnutí informací třetím osobám apod. 

 

a. Seznamování nových pracovníků probíhá v rámci zaškolování tak, že nový pracovník 

dostane za úkol přečíst a prostudovat Pravidla, dále si školitel otázkami ověří připravenost 

pracovníka tyto postupy používat. Seznámení se s Pravidlem pracovník potvrzuje 

podpisem a datem, kdy byl seznámen. 

 
VI. Podpora pracovníků Pečovatelské služby Ledax o.p.s. 

 

1. Každý pracovník, který řeší psychicky náročné situace má právo na podporu (např.: 

naslouchání, možnost říci o situaci, nalézání efektivních způsobů, jak situaci řešit). Tuto 

podporu má právo hledat u vedení Pečovatelské služby Ledax o.p.s.  

 

2. Pracovník ví, jak se postarat sám o sebe. Společnost Ledax o.p.s. umožňuje 

pracovníkům pravidelné supervize, které mohou pracovníkům v této oblasti pomoci. 

Vedoucí střediska respektuje potřebu podřízených pracovníků postarat se o sebe, 

umožní jim tuto potřebu naplnit (např.: vyslechne je, umožní jim rozhovor nad situací, 

pomůže jim v řešení situace, apod.).  

 
VII. Postupy při nedodržení pravidel 

 
1. Zjistí-li vedoucí střediska či ředitel Pečovatelské služby Ledax o.p.s. nedodržování 
těchto Pravidel pracovníky, 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,   
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 střediska (ředitel) přistupuje vždy přiměřeně k situaci.  

 

3. Následky hrozící pracovníkovi při porušení práv spadají do následujících rovin:   
a) etická – svědomí, tlak veřejného mínění   
b) pracovněprávní – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru   
c) občanskoprávní – možnost vymáhání satisfakce ze strany uživatele   
d) správněprávní – přestupek, finanční sankce   
e) trestněprávní – v úvahu připadající trestný čin a jemu odpovídající trest.  
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VIII. Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Pracovník je povinen tato Pravidla znát a postupovat podle nich.  

 
2. Tato Pravidla vznikají v dialogu sociálních pracovníků, vedoucích středisek, 
garantem kvality a ředitele pečovatelské služby.  

 
3. Pravidla se přehodnocují nejméně jednou ročně. Na týmové poradě pečovatelské 
služby jsou pravidla diskutována a prověřována.  

 
4. Jednotlivé situace a postupy jsou podle potřeby vyhledávány a doplňovány i 
aktuálně.  

 
5. Před vydáním aktualizace jsou návrhy úprav projednány na poradách pečovatelské 
služby.  

 
6. 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 pečovatelka vybraná sociálním pracovníkem či 
vedoucí střediska) a vedoucí střediska.  

 
7. Pracovníci jsou s Pravidly seznamováni účastí při tvorbě, na poradě a 
prostřednictvím studia Pravidel. Seznámení se závaznou verzí a porozumění potvrdí 
podpisem.  

 
8. Postupy pracovníků při dodržování těchto Pravidel jsou kontrolovány vedoucími 
středisek a zejména ředitelem Pečovatelské služby Ledax o.p.s.  

 
9. Nedodržování postupů podle těchto Pravidel je vždy předmětem dalšího jednání 
nadřízených pracovníků. V případě, že vedoucí (ředitel) pracovník zjistí nedodržování 
těchto Pravidel, postupuje podle závažnosti neuspokojivého jednání pracovníka či 
porušení pracovní kázně. Záležitost s pracovníkem projedná, postupuje přiměřeně 
vzniklé situaci.  

 

 

 Jméno Funkce Datum Podpis 
 

Zpracoval D. Lencová 
Garant kvality 

1.12. 2011 
 

 

sociální práce  
 

    
 

     
 

Schválil I.Lavická 
Ředitelka 

1.1.2012 
 

 

společnosti  
 

    
 

     
 

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 popsaných situací  

 
1. Pracovník nevhodně osloví uživatele  
 
2. Pracovník se chová nadřazeně a arogantně k uživateli  
 
3. Pracovník mluví o soukromých záležitostech uživatele mimo pracoviště  
 
4. Pracovník rozhoduje o záležitostech uživatele bez přítomnosti uživatele  
 
5. Pracovník nepřímo požaduje věcný nebo finanční dar  
 
6. Pracovník se v domácnosti uživatele pohybuje jako doma  
 
7. Pracovník nerespektuje přání uživatele  
 
8. Pracovník se bez omluvy nedostaví k uživateli v dohodnutý čas  
 
 
 

II. Postupy řešení jednotlivých situací  
 
 
1. Pracovník nevhodně osloví uživatele  
 

a) Prevence – Pracovníci jsou pravidelně seznamováni s vnitřními pravidly, které 

toto upravují, také v Plánu poskytovaných úkonů je uveden způsob oslovování 

uživatele, s čímž sociální pracovník pracovníky v přímé péči při zavedení nového 

uživatele seznamuje.  
 

b) Řešení – V případě, že dojde k nevhodnému oslovení, se pracovník uživateli 

omluví, je znovu seznámen s pravidly a vhodným způsobem oslovování a pro 

příště se podobnému chování vyvaruje.  

 
2. Pracovník se chová nadřazeně a arogantně k uživateli  
 

a) Prevence – Pracovníci jsou seznámeni s Etickým kodexem, stvrzují svým 

podpisem, dále se Základním prohlášením Pečovatelské služby, které rovněž 

upravuje zásady chování.  
 

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

chování, zda na vině pouze pracovník, nebo se i uživatel chová nevhodně, 

případná omluva pracovníka a znovu seznámení s kodexem, základním 

prohlášením.  

 
3. Pracovník mluví o soukromých záležitostech uživatele mimo pracoviště  
 

a) Prevence - Pracovníci jsou seznámeni s povinnou mlčenlivostí, stvrzují svým 

podpisem při podpisu pracovní smlouvy, jsou seznámeni s Etickým kodexem a 

Základním prohlášením PS.  
 

b) Řešení – Pracovník se uživateli omluví, podle závažnosti situace stanovena 
nápravná opatření, znovu seznámení s dokumenty, stanovení sankce.  
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4. Pracovník rozhoduje o záležitostech uživatele bez přítomnosti uživatele  
 

a) Prevence - Pracovníci jsou díky Základnímu prohlášení 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 možné, s vedoucím se situace 

vyhodnotí, zda bylo nevyhnutelné, pro příště upozorněn na nutnost předchozí 

domluvy pro každé rozhodnutí.  

 
5. 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, veškeré dary se zapisují do Knihy darů 

vedené na středisku, pro přehled, zda některý pracovník není obdarováván 

nadmíru, či naopak některý uživatel nedaruje příliš.  
 

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

připraven nést následky svého jednání dle závažnosti situace a případné hodnoty 

daru, znovu je seznámen s Pravidly pro přijímání darů a dle rozhodnutí 

nadřízených je za své chování sankcionován.  

 
6. Pracovník se v domácnosti uživatele pohybuje jako doma  
 

a) Prevence – Pracovník dle Základního prohlášení jedná vždy s úctou a dle pokynů 

uživatele, dbá na zachování jeho soukromí. Nečiní nic, o čeho ho uživatel 

nepožádá nebo k čemu mu nedá souhlas. Průběh poskytování služby je předem 

plánován, stejně jako každý jednotlivý úkon.  
 

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

napomenut za své chování, dle závažnosti situace jsou přijata přiměřená 

nápravná opatření.  

 
7. Pracovník nerespektuje přání uživatele  
 

a) Prevence – Základní prohlášení PS upravuje, že přání uživatele je prvotní a 

směrodatné, pracovníci jsou s tímto seznámeni a jednají podle toho. Výjimku 

může tvořit pouze situace, kdy má uživatel stanoveného opatrovníka a poté je 

rozhodující přání nejen uživatele, ale i opatrovníka. Dále také v situacích, kdy 

může být ohroženo zdraví či život uživatele se jedná prvotně v zájmu zachování 

života či zdraví jak uživatele, tak pracovníka.  
 

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

povinen sjednat nápravu, je znovu seznámen s pravidly, dle závažnosti situace 

jsou přijata přiměřená nápravná opatření.  

 
8. Pracovník se bez omluvy nedostaví k uživateli v dohodnutý čas  
 

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

je vyřešen systém zástupů, tzn., že každý pracovník ví, kdo ho bude v případě 

nepřítomnosti zastupovat, pracovníci jsou seznámeni s Vnitřními pravidly, vždy 

musí předem uživatele o změně informovat, pokud službu nelze zajistit.  
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b) Řešení – Pracovník se uživateli řádně omluví, dohodne jiný termín, sjedná 

nápravu v co nejbližším možném termínu. Je připraven nést sankce za 

nedodržení plánu práce, v případě, že neexistuje podstatný důvod, proč se 

nedostavil, v opačném případě je namístě omluva, minimálně telefonické 

zkontaktování uživatele, seznámení s plánem práce.  
 

 
III. Kontrola jednání pracovníků dle Pravidel  

 
Při nedodržení výše uvedených pravidel se postupuje vždy dle závažnosti situace: 
 
i) připomenutím Pravidel,   
j) vysvětlením Pravidel,   
k) uložením povinnosti opětovně prostudovat Pravidla a ověřením znalostí,   
l) projednáním postupu pracovníka v týmu,   
m) uložením povinnosti dalšího vzdělávání,  
 
n) projednáním kompetencí pracovníka v souvislosti s hodnocením pracovníka a 

stanovením plánu osobního profesního rozvoje,  
 
o) písemným upozorněním na neuspokojivé plnění pracovních úkolů a z toho 

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

souladu s pracovně právními předpisy.  

 
Následky hrozící pracovníkovi při porušení práv spadají do následujících rovin:  

a. etická – svědomí, tlak veřejného mínění   
b. pracovněprávní – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru   
c. občanskoprávní – možnost vymáhání satisfakce ze strany uživatele   
d. správněprávní – přestupek, finanční sankce   
e. trestněprávní – v úvahu připadající trestný čin a jemu odpovídající trest.  



 

Stránka 8 z 18 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha 2 SQSS č. 2:  
Možné situace střetů zájmů 

 
 
 

 
I. Možné střety zájmů  

 

1. Uživatel má jiný zájem než jeho rodinný příslušník (blízká osoba)  
 
2. Opatrovník uživatele má jiný zájem než uživatel samotný  
 
3. Uživatel žádá od pracovníka nákup věcí, které jsou pro něj nevhodné  
 
4. Rodinný příslušník chce po pracovníkovi informace o uživateli  
 
5. Uživatel (opatrovník) žádá o poskytnutí péče po době registrace  
 
6. Střet zájmu mezi Pečovatelskou službou Ledax o.p.s. a pracovníkem  
 
 

II. Možné střety zájmů a pravidla jejich řešení  

 
1. Uživatel má jiný zájem než jeho rodinný příslušník (blízká osoba)  
 

a) Popis situace - K tomuto střetu může dojít například v situaci, kdy uživatel 

služby (zájemce) a jeho rodinný příslušník mají každý jiný zájem. Rodinný 

příslušník například chce, abychom uživateli vozili obědy, uživatel (zájemce) 

naopak tvrdí, že si chce vařit sám.  
 

b) Pravidlo řešení – Prioritní je pro nás vždy zájem uživatele (zájemce). V tuto 

chvíli je situace ale také na posouzení sociálního pracovníka. Je důležité zhodnotit 

skutečné možnosti a schopnosti uživatele (zájemce), především mu vysvětlit, jaké 

důsledky může jeho rozhodnutí mít (např. když se mu díky jeho nemoci točí hlava  
 

– hrozí riziko pádu a ublížení u horkých kamen apod.). Je tedy úkolem sociálního 

pracovníka, aby uživateli vysvětlil rizika, nabídl mu možnosti. Pokud uživatel trvá 

na tom, že si dál chce vařit sám, je jeho přání respektováno. Může mu být 

nabídnuta podpora ve smyslu pomoci při přípravě jídla. Rodinnému příslušníkovi je 

vysvětleno, že nelze službu poskytovat proti vůli uživatele.  

 

2. Opatrovník uživatele má jiný zájem než uživatel samotný  
 

a) Popis situace – Podobně jako v případě popsaném výše může nastat situace, 

kdy opatrovník žádá, abychom uživateli (příp. zájemci) pomáhali např. s osobní 

hygienou, ale uživatel se chce nadále koupat sám. Nebo situace může být i 

opačná, kdy uživatel například chce, abychom mu žehlili prádlo, ale jeho 

opatrovníkovi to přijde zbytečné.   
b) Pravidlo řešení – Nyní je důležité znát rozhodnutí, kterým byl uživatel omezen  

 
ve způsobilosti k právním úkonům, aby sociální pracovník mohl posoudit, v 

jakém rozsahu právních úkonů může a má činit opatrovník za opatrovance. 

Přestože je k právním úkonům způsobilý opatrovník, musí vycházet z názoru a 

přání opatrovance. V těchto situacích by měl sociální pracovník s opatrovníkem 
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jednat a upozornit jej na možné porušování práv a zájmů uživatele z jeho 

strany. V závažném případě, kdy sociální pracovník nabude dojmu, že 

opatrovník nechrání a nehájí zájmy a práva uživatele a neformální jednání 

nepomohlo, je namístě informovat soud, který je povinen vykonávat dohled nad 

opatrovnictvím. Soud může z vlastního podnětu zahájit řízení o změně 

opatrovníka. Před takovým krokem je však potřeba pečlivě zvážit, co může pro 

uživatele změna znamenat. 

 
3. Uživatel žádá od pracovníka nákup věcí, které jsou pro něj nevhodné  
 

a) Popis situace – Ke střetu zájmu mezi pracovníkem a uživatelem může dojít 

například ve chvíli, kdy uživatel žádá po pracovníkovi, aby mu koupil láhev 

alkoholu, ale pracovník ví, že uživatel je diabetik a že mu požívání alkoholu 

způsobuje zdravotní komplikace.  
 

b) Pravidlo řešení – Pracovník by měl v tuto chvíli uživateli připomenout, jaká 

rizika z jeho rozhodnutí vyplývají. Jaké má například požívání alkoholu vliv na 

jeho zdravotní stav, či co způsobilo požití alkoholu v některé předchozí situaci. 

Zároveň je na místě připomenutí Vnitřních pravidel společnosti, dle kterých 

může být služba ukončena osobě, která ohrožuje život svůj nebo zdraví 

pracovníků vlivem závislosti na návykových látkách. V krajních případech může 

dojít až k ukončení smlouvy.  

 

4. Rodinný příslušník chce po pracovníkovi informace o uživateli  
 

a) Popis situace – Při střetu zájmu mezi pracovníkem a uživatelem může dojít k 

situaci, kdy rodinný příslušník žádá po pracovníkovi poskytnutí určitých 

informací o uživateli, ale ten si to výslovně nepřeje.  
 

b) Pravidlo řešení – Rozhodnutí uživatele je prioritní a tedy rodinnému 

příslušníkovi ani žádné jiné osobě není poskytnuta žádná informace, s kterou 

by uživatel nesouhlasil. Rodinnému příslušníkovi je připomenuta naše 

povinnost mlčenlivosti vůči třetím osobám a respektování vůle uživatele.  

 

5. Uživatel (opatrovník) žádá o poskytnutí péče po době registrace  
 

a) Popis situace – Může dojít k situaci, kdy uživatel (či jeho opatrovník) může chtít 

po pracovníkovi poskytnutí po skončení pracovní doby, resp. v době, ve kterou 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. již nemá registraci, tudíž péči nesmí 

poskytnout  
 

b) Pravidlo řešení – V tuto chvíli je na místě, aby pracovník opatrovníkovi (či 

samotnému uživateli) připomenul registrační dobu, kdy službu můžeme 

poskytovat a nabídl mu alternativy, jak je možné situaci řešit. Především může  
 

využít katalogu, ve kterém jsou zpracované kontakty na další služby 

poskytované v uživatelově okolí a některou z nich opatrovníka odkázal, či se s 

nim domluvil na jiné možnosti řešení (rozšíření péče v registrační době, 

zapojení rodiny do péče apod.). 
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Příloha 3 SQSS č. 2: 

Pravidla pro přijímání darů v Pečovatelské službě Ledax o.p.s. 
 
 
 

Obsah: 
 
I. Smysl a cíl pravidel  
II. Základní pojmy   
III. Obecné zásady poskytování darů 
IV. Postup pro přijímání darů 
V. Darovací smlouva   
VI.    Uložení, evidence a účetní zpracování darovacích smluv a nabytého majetku 
VII.   Drobné dary  
VIII.  Závěrečná ustanovení 
IX.    Seznam příloh 
 
 

Čl. I 
Smysl a cíl pravidel 

 
1. Smyslem pravidel je ochránit společnost Ledax o.p.s., její pracovníky, další pracovníky i 

uživatele před případnými riziky, která mohou nastat v souvislosti s přijímáním darů.  
 
2. Cílem pravidel je upravit v Pečovatelské službě Ledax o.p.s. (dále jen pečovatelská 

služba) postup při přijímání darů.  
 

Čl. II 
Základní pojmy 

 
1. „Darem“ se rozumí jakékoliv plnění uskutečněné v peněžní nebo naturální formě nebo 

jako bezplatně provedená služba ve prospěch pečovatelské služby nebo osob, které pro 
ni vykonávají činnost.  

 
2. „Drobným darem“ se rozumí věcný dar (nefinančního charakteru) do hodnoty 150,- Kč, 

který uživatel či jiná osoba chce věnovat nebo věnuje přímo pracovníkovi pečovatelské 
služby. Zpravidla se tak může stát při příležitosti životního jubilea uživatele, při 
společenské události (např. Vánoce) nebo ukončení poskytování služby nebo jen jako 
příležitostné vyjádření spokojenosti uživatele s kvalitou péče. Drobným darem může být 
např. květina, káva, ovoce, drobné pohoštění apod.  

 
Čl. III  

Obecné zásady poskytování darů 
 
1. Darování musí být učiněno svobodně, v plné vůli, vážně, určitě a srozumitelně. Dárce 

musí být způsobilý k poskytnutí daru.  
 
2. Obdarovaný dojednává s dárcem účel a způsob využití daru.  
 
3. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využít k účelu, který dárce stanovil nebo který 

byl dojednán.  
 
4. Obdarovaný má právo dar odmítnout.  
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5. Přijetí daru není podmínkou poskytnutí pečovatelské služby, ani žádným způsobem 

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

anebo se jinak příčit dobrým mravům.  
 
7. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo 

členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.  
 
8. K darům se vždy vyhotovuje darovací smlouva.  
 
9. 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 těchto pravidel.  

 
 

Čl. IV 
Postup pro přijímání darů 

 
1. Pracovník (zpravidla pečovatelka nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 

možnost daru pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. nebo se o takové nabídce dozví, s 
úctou vyslechne sdělení či nabídku případného dárce a stručně jej informuje o postupu 
přijímání darů v pečovatelské službě. Zejména sdělí, že příjímání darů se uskutečňuje 
prostřednictvím darovací smlouvy a že uzavírání darovací smlouvy jménem 
pečovatelské služby je oprávněn buď vedoucí střediska, nebo ředitel pečovatelské 
služby. Dle výše a povahy daru nabídne pracovník dárci zprostředkování dalšího 
kontaktu na vedoucí střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s. (dále jen vedoucí 
střediska), ředitele Pečovatelské služby Ledax o.p.s. (dále jen ředitel PS) nebo ředitelku 
společnosti (zda se jedná o dar pro společnost Ledax o.p.s.).  

 
2. Postup pro přijímání darů do hodnoty 5.000 Kč (včetně):  
 

a) Zaměstnanec (zpravidla pečovatelka nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 
možnost daru, kontaktuje v této věci vedoucí střediska.  

 
b) Vedoucí střediska rozhodne o (ne)přijetí daru a o této skutečnosti informuje ředitele  

PS.  
 

c) Vedoucí střediska 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 Ledax o.p.s.). Jedno pare 
podepsané smlouvy předává dárci. Dle povahy situace může jednání s dárcem vést 
ředitel PS nebo přímo ředitelka společnosti Ledax o.p.s. 

 
3. Postup pro přijímání darů nad hodnoty 5.000 Kč:  
 

a) Zaměstnanec (zpravidla pečovatelka nebo sociální pracovník), kterému je nabídnuta 
možnost daru, kontaktuje v této věci vedoucí střediska.  

 
b) Vedoucí střediska o této skutečnosti informuje ředitele PS, který rozhoduje o 

(ne)přijetí daru.  
 

c) Ředitel PS 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 Ledax o.p.s.). Jedno pare podepsané 
smlouvy předává dárci. Dle povahy situace může jednání s dárcem vést přímo 
ředitelka společnosti Ledax o.p.s.  
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4. Všechny osoby, které se jednání s (případnými) dárci účastní, konají efektivně, bez 

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

 
 

Čl. V 
Darovací smlouva 

 
1. Darovací smlouvu za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. uzavírá ředitelka společnosti   

Ledax o.p.s.  
 
2. Darovací smlouva obsahuje zejména:  
 

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

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

c) účel užití daru,   
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 dárců, poděkování dárci atp.),  
g) datum uzavření smlouvy,   
h) podpisy obou smluvních stran.  

 
 

Čl. VI  
Uložení, evidence a účetní zpracování darovacích smluv a nabytého majetku 

 
1. Darovací smlouvy jsou uloženy v kanceláři ekonomického úseku společnosti Ledax 

o.p.s. Ekonomický úsek zpracovává pro uzavřené darovací 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. 

 
2. Majetek nabytý darováním na základě darovací smlouvy je dle své povahy řádně 

evidován v majetku společnosti nebo dán do spotřeby.  
 
 

Čl. VII 
Drobné dary 

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

práce žádné finanční dary.  
 
2. Zaměstnanci mohou ve výjimečných případech, kdy to společenské okolnosti vyžadují, 

přijmout od uživatelů nebo jiných osob (např. jejich rodinných příslušníků) drobný dar či 
pozornost v hodnotě nepřesahující částku 150,- Kč (káva, ovoce, květina, drobné 
pohoštění). Zpravidla se tak může stát při příležitosti životního jubilea uživatele, 
společenských událostí (např. Vánoce), nebo příležitostného vyjádření spokojenosti 
uživatele s kvalitou péče či u příležitosti ukončení poskytování služby.  

 
3. Pracovník vždy s dárcem řádně projedná způsob využití daru. Pokud se pracovník 

rozhodne, že dar příjme, respektuje přitom přání dárce.  
 
4. Pracovníci musí přijetí drobného daru co nejdříve zapsat do Knihy přijatých drobných 

darů. Zapisuje-li do knihy pečovatelka, informuje o zapsání svého nadřízeného  
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pracovníka. Evidenci přijímání drobných darů vede každý sociální pracovník. Pracovník 
(pečovatelka, řidič, sociální pracovník) zaznamenává zejména datum, jméno pracovníka, 
jméno uživatele, druh daru a účel obdarování (například spokojenost, oslava). Vedoucí 
střediska průběžně vyhodnocuje situaci v přijímání drobných darů jednotlivými 
pracovníky 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 střediska směřují k podpoře a ochraně 
práv a oprávněných zájmů uživatele služby. 

 
 

Čl. VIII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pracovník je povinen tato pravidla znát a postupovat podle nich.  
 
2. Tato pravidla vznikají v dialogu sociálních pracovníků, vedoucích střediska, garantem 
kvality a ředitele pečovatelské služby.   
3. Pravidla se přehodnocují nejméně jednou ročně. Na týmové poradě pečovatelské 
služby jsou pravidla diskutována a prověřována.   
4. Nové aktuální situace a postupy pro přijímání darů jsou podle potřeby vyhledávány a 
doplňovány i aktuálně.   
5. Před vydáním aktualizace jsou návrhy úprav projednány na poradách pečovatelské 
služby.   
6. 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 kompetencí. Za zaškolení nového pracovníka je 

zodpovědný vedoucí střediska.  
 
6. Pracovníci jsou s pravidly seznamováni účastí při tvorbě, na poradě a prostřednictvím 
studia pravidel.   
7. Postupy pracovníků při dodržování těchto pravidel jsou kontrolovány vedoucími 
středisek, ředitelem Pečovatelské služby Ledax o.p.s.   
9. Nedodržování postupů podle těchto pravidel je vždy předmětem řídící činnosti 

nadřízených pracovníků. V případě, že vedoucí pracovník zjistí nedodržování těchto 

pravidel, postupuje podle závažnosti neuspokojivého jednání pracovníka či porušení 

pracovní kázně. Záležitost s pracovníkem projedná, postupuje přiměřeně vzniklé situaci. 
 
Má k dispozici zejména následující opatření:  
a) připomenutí pravidel   
b) vysvětlení pravidel   
c) uložení povinnosti opětovně prostudovat pravidla a ověření znalostí  
d) projednání jednání pracovníka v týmu  
e) uložení povinnosti dalšího vzdělávání   
f) projednání kompetencí pracovníka v souvislosti s hodnocením pracovníka a 

stanovením plánu osobního profesního rozvoje   
g) písemné upozornění na neuspokojivé plnění pracovních úkolů a z toho vyplývající 

postup v souladu s pracovně právními předpisy   
h) písemné upozornění na porušení pracovní kázně a z toho vyplývající postup v 

souladu s pracovně právními předpisy.  
Ke všem opatřením zajistí vedoucí pracovník i přijetí praktických nápravných opatření, 
které řeší vzniklou situaci. O situaci a řešení informuje ředitele Pečovatelské služby Ledax 
o.p.s. 
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Čl. IX 

Seznam příloh 
 

 
Příloha č. 1 Přílohy č. 3 SQSS č 2: Pravidla pro přijímání darů: Vzor darovací smlouvy – 
finanční dar 
 
Příloha č. 2 Přílohy č. 3 SQSS č. 2: Pravidla pro přijímání darů: Vzor darovací smlouvy – 
věcný dar 
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Darovací smlouva (finanční dar)  
uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/10964 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 pečovatelské služby.  

 
III. Dárce se zavazuje finanční částku zaplatit hotově nejpozději do 1 kalendářního měsíce 

od uzavření této smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

V …………………………… dne …………………… 
 
 
 

 

……………………………… ………………………….. 

Dárce Ing. Irena Lavická 
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Darovací smlouva (finanční dar)  
uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/10964 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 pečovatelské služby.  

 
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. 40/10964 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 pečovatelské služby.  

 
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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Darovací smlouva (věcný dar)  
uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/10964 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 pečovatelské služby.  

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

uzavření této smlouvy.  
 
 
 
 
 

V …………………………… dne …………………… 
 
 

 

……………………………… ………………………….. 

Dárce Ing. Irena Lavická 
 


