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ÚVOD 

 
Poskytovatelem sociální služby osobní asistence je společnost Hornomlýnská, o. p. s. se sídlem Filipova 
2013/1, 148 00 Praha 4. Poskytování sociálních služeb je hlavní činností společnosti vycházející z jejích 
zakládacích listin. Základní informace o společnosti jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.hornomlynska.cz 
 
 
Vymezení základních pojmů pro účely těchto vnitřních pravidel: 
 
Zákon č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) – závazný 
dokument, kterým se řídí poskytování sociální služby osobní asistence 
Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen 
„Vyhláška“) – závazný dokument upřesňující zákon 
Sociální služba osobní asistence (dále jen „služba“) – terénní služba poskytovaná osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při základních činnostech 
Základní činnosti 
Obecně služba osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Základní činnosti poskytované Hornomlýnskou, o. p. s. jsou přizpůsobeny tomu, že služba je 
poskytována dětem od 3 do 18 let. 
Poskytovatel sociální služby (dále jen „poskytovatel“) – Hornomlýnská, o. p. s.  (fyzická nebo právnická 
osoba poskytující sociální službu na základě registrace u příslušné instituce) 
Zájemce o službu (dále jen „zájemce“) – osoba, která projeví zájem o poskytnutí služby a absolvuje 
vstupní sociální šetření se sociální pracovnicí, kde jsou specifikovány požadavky, očekávání a potřeby 
zájemce 
Uživatel – dítě od 3 do 18 let včetně, kterému je na základě smlouvy o poskytování sociální služby 
poskytována osobní asistence 
Zákonný zástupce – s ohledem na to, že uživateli služby jsou děti od 3 do 18 let, jsou při uzavírání 
smlouvy o poskytování služby a další komunikaci týkající se poskytování služby zastupovány svým 
zákonným zástupcem 
Smlouva o poskytování služby osobní asistence (dále jen „Smlouva“) – smluvní dokument, kterým se 
řídí poskytování služby 



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE  
Informace o službě jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele www.hornomlynska.cz, 
v informačním letáčku, výročních zprávách, facebooku. Informační letáčky jsou průběžně 
distribuovány do organizací, které mohou přicházet do kontaktu s cílovou skupinou poskytovatele, 
např. do speciálně pedagogických center, rané péče a dalších sociálních služeb, městských úřadů, 
speciálních škol. 

1.1. Poslání 
Posláním služby je podpora sociálního začlenění dětí se zdravotním postižením. Osobní asistent je 
dítěti oporou při všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se 
na rozvoji jeho dovedností a schopností. 

 
1.2. Cíle služby 
 poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze 
 rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti pro děti s postižením 
 podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb 
 zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky 
 umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí 
 zlepšit kvalitu života rodin dětí s postižením 

 
1.3. Zásady poskytování služby 
 vycházíme z individuálních potřeb dětí 
 dbáme na individuální přístup ke každému z dětí 
 nečiníme děti na službě závislé, služba je postavena na principu spolupráce  

a aktivního zapojení dětí  
 dbáme na rovný přístup, dodržujeme a respektujeme práva dětí 
 řídíme se Etickým kodexem služby osobní asistence  

 
Při poskytování služby je uplatňován princip individuálního přístupu – asistent je vybírán podle 
individuálních potřeb a specifik uživatele. Vzájemná zastupitelnost jednotlivých asistentů je 
vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny omezená, pokud daný asistent není k dispozici, 
poskytovatel není schopen zajistit adekvátní náhradu. 
 
1.4.  Cílová skupina 
Služba je poskytována dětem ve věku 3 až 18 let se zdravotním postižením, které jsou v důsledku 
svého postižení odkázány na podporu druhé osoby a mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy nebo 
ve Středočeském kraji. 
Do této cílové skupiny nespadají: 

 děti, které svým chováním ohrožují sebe či své okolí, 
 děti s diagnostikovaným duševním onemocněním, 
 děti se závažným zdravotním onemocněním s komplikacemi, kterým je třeba podávat léky 

a poskytovat zdravotnické úkony, 
 děti imobilní, překračující svou vahou zákonem stanovený limit pro zvedání a přenášení 

břemen a v místě poskytování asistence není k dispozici zvedák 
 
 



1.5. Místo a čas poskytování služby 
Služba je poskytována v Praze a okresech Praha – východ, Praha – západ v přirozeném prostředí 
uživatele (ve vzdělávacích a volnočasových institucích, v domácím prostředí a prostřednictvím 
doprovodů). Služba je k dispozici 24 hodin denně po celý rok včetně víkendů, svátků a prázdnin dle 
konkrétního rozsahu stanoveného přílohou č. 1 Smlouvy - Kontraktem. 

 
1.6. Základní činnosti poskytované v rámci služby  
V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti, které vychází ze Zákona a Vyhlášky. Jejich 
poskytování je přizpůsobeno cílové skupině a řídí se pracovními postupy uvedenými v Metodice 
činností osobního asistenta. Konkrétní činnosti jsou s ohledem na potřeby jednotlivých uživatelů 
stanoveny v příloze č. 1 Smlouvy – Kontraktu. Způsob, jakým budou poskytovány, je podrobně 
popsán v Individuálním plánu uživatele.  
 
Základní činnosti a úkony v rámci nich zajišťované 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 
b) pomoc při osobní hygieně  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 
2. pomoc při použití WC  
 
c) pomoc při zajištění stravy      
- pomoc při přípravě jídla a pití 
 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob 
2. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 
 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové 
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 
1.7.  Úhrada za službu 
Uživatel je povinen částečně hradit náklady za poskytnutou službu. Výše úhrady je stanovena 
v souladu s Vyhláškou v aktuálně platném ceníku služby, který je zveřejněn na webových stránkách 
www.hornomlynska.cz a zároveň uveden ve Smlouvě. 

 



2. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU 
Projevení zájmu o službu probíhá prostřednictvím telefonického, nebo elektronického kontaktu 
s vedoucím služby nebo sociálním pracovníkem – prvotní kontakt, kde jsou předány základní 
informace. Dojde k ověření základního vzájemného porozumění si v cílové skupině, rozsahu apod.  
Zájemcem o službu je osoba, která absolvuje obě částí Vstupního sociálního šetření. Následují dvě 
schůzky - Seznamovací schůzka zájemce a jeho zákonného zástupce s osobním asistentem a Schůzka 
se zájemcem a zákonným zástupcem v místě poskytování služby. Obě schůzky vede a vyhodnocuje 
sociální pracovník, poté následuje uzavření Smlouvy. Tímto je proces jednání se zájemcem ukončen. 
Řídí se Metodikou jednání se zájemcem o službu. 
 

2.1. Proces jednání se zájemcem o službu 
2.1.1. Vstupní sociální šetření 

Skládá se ze dvou částí. Nejprve proběhne schůzka vedoucího, sociálního pracovníka, 
zájemce a jeho zákonného zástupce – standardně v sídle poskytovatele. Na vstupním 
sociálním šetření poskytne zákonný zástupce své osobní údaje a osobní údaje zájemce 
potřebné pro poskytování služby. Sociální pracovník ověřuje z občanského průkazu 
zákonného zástupce, popř. rodného listu zájemce, zda je zákonným zástupcem zájemce a 
zda zájemce spadá do cílové skupiny, seznámí zákonného zástupce se způsobem 
zpracování osobních údajů. Dále zjišťuje požadavky, očekávání a potřeby zájemce a jeho 
zákonného zástupce, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné 
realizovat prostřednictvím služby.  
Vedoucí služby informuje o všech povinnostech, které by vyplývaly z uzavření Smlouvy, 
o způsobu poskytování osobní asistence a o úhradách za službu. Zákonný zástupce je 
seznámen se Smlouvou a Vnitřními pravidly služby. Po absolvování první části vstupního 
sociálního šetření si sociální pracovník sjedná termín, kdy proběhne sociální šetření 
v přirozeném prostředí zájemce a osobní seznámení.  
V závěru druhé části Vstupního sociálního šetření sociální pracovník vyhodnotí 
nepříznivou sociální situaci zájemce a sjedná se zákonným zástupcem další postup. 
Po uskutečnění obou částí vstupního sociálního šetření je zájemce zařazen do evidence 
zájemců o službu. 
V případě, že o službu má zájem bývalý klient, který v minulosti Smlouvu ukončil, 
rozhodne o povinnosti absolvovat Vstupní sociální šetření sociální pracovník. 

2.1.2. Seznamovací schůzka 
Jsou-li splněny všechny podmínky pro poskytnutí služby a zákonný zástupce má zájem 
o poskytnutí služby i poté, co byl seznámen se způsobem fungování služby, sociální 
pracovník začne hledat vhodného osobního asistenta. Výběr osobního asistenta se řídí 
Metodikou přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Pokud se podaří asistenta 
zajistit, proběhne schůzka určená k seznámení asistenta, zákonného zástupce a zájemce. 
Tato schůzka probíhá zpravidla v místě poskytování služby, pokud se jedná o asistenci 
v domácnosti. Pokud jde o doprovod nebo asistenci ve školském zařízení, Seznamovací 
schůzka probíhá v prostorách poskytovatele. Účelem schůzky je vyjasnění si specifik 
průběhu osobní asistence s ohledem na potřeby zájemce, vzájemné seznámení 
a rozhodnutí osobního asistenta o navázání spolupráce. Pokud sociální pracovník 
po konzultaci s osobním asistentem vyhodnotí, že osobní asistent není schopen asistenci 
poskytovat, hledá se asistent nový. Odmítnutí asistenta zákonným zástupcem je 



považováno za odmítnutí celé služby. Výstupem Seznamovací schůzky je rozhodnutí, zda 
bude spolupráce navázána či nikoliv. 

2.1.3. Schůzka se zájemcem a jeho zákonným zástupcem v místě poskytování služby 
Na schůzce zákonný zástupce předává osobnímu asistentovi za přítomnosti sociálního 
pracovníka podrobné informace o průběhu osobní asistence a konkrétních potřebách 
zájemce, včetně názorné ukázky toho, jak by služba měla být poskytována. Sociální 
pracovník během této schůzky mapuje průběh služby, aby podle něj mohl zpracovat 
Individuální plán a připravit na následující schůzku k podpisu Smlouvu. 

 
2.2. Odmítnutí zájemce 
K odmítnutí zájemce může dojít pouze ze zákonných důvodů: 

 poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá nebo zájemce nesplňuje kritéria 
pro cílovou skupinu uživatelů služby 

 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí stejné sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících z této smlouvy 

 poskytovatel má plně obsazenou kapacitu služby - pokud i nadále trvá zájem ze strany 
uživatele, je zařazen do Pořadníku zájemců čekajících na uvolnění kapacity  

 
2.3. Pořadník zájemců čekajících na uvolnění kapacity 
Pokud je naplněna kapacita uvedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb, zákonný zástupce se 
může rozhodnout, zda si i po seznámení s pravidly a podmínkami služby přeje zařadit do Pořadníku 
zájemců čekajících na uvolnění kapacity, nebo zájem nemá a je zaevidován jako zájemce odmítnutý 
z důvodu plně obsazené kapacity. 
V případě uvolnění kapacity mají rozhodující vliv tato kritéria: 
1. objem uvolněné kapacity a personální možnosti poskytovatele  
2. zkušenosti a odbornost osobního asistenta, jeho časové možnosti a dopravní dostupnost 
3. pořadí zájemce  
Vedoucí služby dle výše uvedených kritérií a po konzultaci se sociálními pracovníky vybere zájemce, 
pro které bude vypsáno výběrové řízení pro hledání osobního asistenta. Zákonní zástupci těchto 
zájemců jsou následně osloveni sociálním pracovníkem pro ověření údajů zjištěných při vstupní 
schůzce a požadovaného rozsahu osobní asistence. Pokud se nepodaří najít osobního asistenta 
pro zájemce, jehož požadavky odpovídají celému objemu uvolněné kapacity, hledají se asistenti dva, 
kteří svými možnostmi mohou pokrýt stanovený rozsah. Popř. jsou hledáni osobní asistenti 
pro zájemce, jejichž požadovaný rozsah v celkovém součtu odpovídá uvolněnému objemu kapacity. 
Poté, co se podaří nalézt asistenta/asistenty v rámci uvolněného objemu kapacity, je hledání nových 
asistentů pozastaveno opět do doby, než se kapacita uvolní. Pokud se podaří najít asistenta, jehož 
možnosti odpovídají více zájemcům, rozhoduje pořadí zájemce dle data Vstupního sociálního šetření.  
 

3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Na základě výstupů Seznamovací schůzky a následné schůzky se zájemcem a jeho zákonným zástupcem 
v místě poskytování služby, je uzavřena písemná Smlouva, ve které jsou stanoveny podmínky 
poskytování služby a podrobné informace o místě, času a rozsahu poskytované služby.  K podpisu 
Smlouvy zpravidla dojde při dalším setkání, kdy už probíhá samotná asistence, ale ještě v rámci procesu 



zaškolování zaměstnance pod odborným dohledem a za podpory sociálního pracovníka. Uzavřením 
Smlouvy se zájemce stává uživatelem. Postup pro uzavírání Smlouvy se řídí Metodikou uzavírání a 
podpis smlouvy. 
 

3.1. Náležitosti smlouvy 
Smlouva o poskytování služby je uzavírána výhradně v písemné podobě na základě svobodné vůle 
obou stran a obsahuje: 

 identifikační údaje uživatele, 
 identifikační údaje zákonného zástupce uživatele, 
 rozsah poskytované služby, 
 místo a čas poskytování služby, 
 výši úhrady nákladů za službu a způsob jejich placení včetně způsobu vyúčtování 
 dobu platnosti smlouvy, 
 výpovědní důvody a výpovědní lhůty, 
 přílohu – Kontrakt 

 
3.2. Kontrakt 
Kontrakt je nedílnou přílohou smlouvy o poskytování služby a konkrétně upřesňuje: 

 způsob poskytování služby 
 místo poskytování služby 
 časový rozsah 
 základní činnosti poskytované v rámci služby 
 cíl osobní asistence 

 
Kontrakt může být v průběhu smluvního vztahu po dohodě smluvních stran měněn a revidován. 
V takovém případě se vždy uzavírá Kontrakt nový a starý pozbývá platnosti. 
 
3.3. Ukončení smlouvy 
Zákonný zástupce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 
ze strany zákonného zástupce činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni,  
v němž byla výpověď poskytovateli doručena (elektronicky, písemně).  

 
Poskytovatel může smlouvu ukončit z těchto důvodů: 

 Jestliže zákonný zástupce porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 Jestliže se zákonný zástupce chová k pracovníkům služby osobní asistence způsobem, jehož 

záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby či k vytváření 
nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

 Jestliže zákonný zástupce i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které mu 
vyplývají z Vnitřních pravidel služby osobní asistence. 

 Jestliže vyvstanou okolnosti, které závažným způsobem z provozních důvodů znemožní 
další poskytování služby osobní asistence – pokud poskytovatel není schopen personálně 
zajistit asistenci – v případě, že do 6 měsíců od přerušení asistence z personálních důvodů 
není schopen asistenta nahradit, je Smlouva ukončena. V případě, že zákonný zástupce 
uživatele má i nadále zájem o poskytnutí služby, je zařazen do pořadníku zájemců 



a ve chvíli, kdy má poskytovatel k dispozici vhodného asistenta, platí postup pro uzavírání 
Smluv. Sociální pracovník rozhodne, jestli je v tomto případě třeba absolvovat vstupní 
sociální šetření. 

 
Obě strany se mohou na ukončení Smlouvy dohodnout, potom není uplatňována výpovědní lhůta. 

 
4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Poskytování služby je nastaveno v souladu se Smlouvou, individuálním plánem, vnitřními pravidly a 
metodikami osobní asistence.   

4.1.  Individuální plánování 
4.1.1. Individuální plán (dále jen „IP“) 

Dokument, který je pro poskytování služby zásadní, vytváří ho sociální pracovnice ve 
spolupráci se zákonným zástupcem a asistentem. Upřesňuje průběh a způsob poskytování 
osobní asistence a stanovuje cíle, ke kterým by osobní asistence měla směřovat. Mapuje 
rizikové situace, které by v průběhu asistence mohly nastat a postup pro jejich 
předcházení. 

4.1.2. Zpráva o průběhu osobní asistence 
Formulář, kde si Asistent vede záznamy o průběhu osobní asistence. Tento dokument 
slouží jako podklad pro předávání informací sociálnímu pracovníkovi a pro individuální 
plánování.  

4.2. Plánování přímé péče 
• Plánování přímé péče je úkolem sociálního pracovníka, vychází při tom 

z Kontraktu.  
• V případě jakýchkoliv změn oproti Příloze č. 1 Smlouvy - Kontraktu (dále jen 

„Kontrakt“) je zákonný zástupce povinen kontaktovat sociálního pracovníka 
telefonicky, nebo e-mailem. 

• Plánované změny v následujícím měsíci je třeba nahlásit sociálnímu 
pracovníkovi do 14. dne měsíce předchozího.  

• Neplánované změny je třeba co nejdříve telefonicky oznámit sociálnímu 
pracovníkovi. Pouze v situaci, kdy se mu nepodaří kontaktovat sociálního 
pracovníka a hrozí riziko z prodlení, informuje osobního asistenta. 

• Zákonný zástupce může požádat sociálního pracovníka o poskytnutí asistence 
nad rámec rozsahu smluveného v Kontraktu. Naplnění tohoto požadavku závisí 
na možnostech osobního asistenta. 

4.3. Poskytování přímé péče 
• Sociální pracovník se zákonným zástupcem stanoví formu a rozsah poskytované 

služby.  
• Poskytovatel poskytuje službu dle rozsahu smluveného v Kontraktu a IP, vyjma 

zdravotních důvodů, dovolené, ukončení nebo změny v pracovním poměru 
osobního asistenta, povinného vzdělávání, metodických porad a supervizí. 

• Uživatel a jeho zákonný zástupce je povinen dodržovat rozsah asistence 
smluvený v Kontraktu, vyjma odůvodněných případů (zdravotní důvody 
uživatele, dovolená, prázdniny apod.). V případě nedodržení smluveného 
rozsahu 2 měsíce následující po sobě bude zákonný zástupce kontaktován 
sociálním pracovníkem pro přehodnocení rozsahu poskytované služby. 



• S ohledem na specifičnost poskytování osobní asistence dětem se zdravotním 
postižením není možné v případech, kdy je zrušena osobní asistence ze strany 
poskytovatele (ze zdravotních důvodů, dovolené, povinného vzdělávání, 
metodických porad a supervizí, ukončení nebo změny v pracovním poměru 
osobního asistenta) zajistit náhradního asistenta. Ve výjimečných případech 
může asistenta zastoupit sociální pracovník, pokud to jeho časové možnosti 
dovolí. 

• Během osobní asistence se asistent plně věnuje uživateli, není možné, aby 
dohlížel nebo nesl zodpovědnost za další děti nacházející se v objektu, kde 
probíhá asistence, nebo v jeho bezprostředním okolí. 

• Osobní asistent není oprávněn podávat léky ani poskytovat jiné zdravotnické 
úkony. 

• Uživatele asistentovi předává a zpět převezme výhradně zákonný zástupce, 
pokud není Kontraktem stanoveno jinak. 

• Pokud chce zákonný zástupce na určitou dobu přerušit poskytování služby  
(v odůvodněných případech, kdy je předem známo, kdy bude opět zahájeno 
poskytování služby), je tato situace řešena smluvním přerušením poskytování 
služby. Pokud zákonný zástupce není schopen předem stanovit, kdy bude chtít 
pokračovat ve využívání služby, přistoupí se k ukončení Smlouvy.  

• Ke smluvnímu přerušení poskytování služby na nezbytně nutnou dobu se 
přistoupí také v případě, že s osobním asistentem je rozvázána spolupráce, 
popř. dojde ke změnám v jeho pracovním poměru a poskytovatel za něj nemá 
adekvátní náhradu. 

4.4. Základní sociální poradenství 
Poskytovatel je povinen poskytnout základní sociální poradenství osobám, které se na něho 
obrátí. Těmto osobám předá potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace.  

4.4.1. Informace o návazných a dalších sociálních službách 
Pokud ze zákonných důvodů nemůže poskytovatel poskytnout službu osobě, která o ni 
projevila prvotní zájem, odkáže ji na jiné sociální služby, popř. komerční poskytovatele, 
kteří by mohli její potřeby naplnit. Pro tyto účely slouží Katalog poskytovatelů osobní 
asistence a Katalog návazných a doplňkových služeb osobní asistence. 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby tyto 
služby mohli uživatelé využívat. V případě potřeby zprostředkovává služby jiných fyzických 
a právnických osob. Pokud se jedná o možnosti individuální finanční podpory a organizace, 
které ji poskytují, jsou tyto informace zpracovány v Katalogu organizací poskytujících 
individuální finanční podporu. 

4.5. Vykazování přímé péče a úhrada faktury 
Přímá péče je poskytována dle potřeb uživatele, vykazována dle skutečně poskytnutého času 
osobní asistence účtovaného v minutách. 

4.5.1. Výkaz poskytnuté osobní asistence 
Čas začátku a konce poskytnuté osobní asistence je potvrzován zákonným zástupcem, 
popř. osobou, která uživatele předává/ přebírá na formuláři s názvem Výkaz poskytnuté 
osobní asistence. Sociální pracovník při schůzce s osobním asistentem zkontroluje, zda 
údaje souhlasí s evidencí v elektronickém systému eQuip. Komplexní výkaz poskytnuté 
osobní asistence pro zákonného zástupce je zpracován automaticky systémem eQuip, 



který vedoucí služby odesílá zákonnému zástupci ke kontrole. Ten v případě nesrovnalostí 
neprodleně kontaktuje sociálního pracovníka. Pokud sociálního pracovníka nekontaktuje, 
je výkaz poskytnuté osobní asistence považován za to, že je v pořádku. Na základě tohoto 
výkazu je vystaveno vyúčtování za poskytnutou službu, neboli faktura. 

4.5.2. Vyúčtování za poskytnutou službu 
Výše úhrady za službu a způsob jejího účtování je stanoven ve Smlouvě, v souladu s 
Vyhláškou. Zákonný zástupce uživatele obdrží vyúčtování elektronicky za kalendářní měsíc 
ve formě faktury do 15. dne následujícího měsíce. Úhrada faktury probíhá bankovním 
převodem. 

4.6. Spolupráce se třetími stranami 
Spolupráce se třetími stranami probíhá zejména při poskytování osobní asistence 
v mateřských a základních školách a dalších institucích. Předem je nastaven průběh 
spolupráce a vymezení kompetencí jednotlivých zúčastněných osob.  

4.7. Nouzové a havarijní situace 
Nouzové a havarijní jsou situace vyžadující jiné řešení, než situace obvyklé při poskytování 
osobní asistence. Může jít o situace vzniklé živelnou pohromou, náhlou změnou zdravotního 
stavu nebo náhlou změnou chování dítěte, záchvatovými a afektovými stavy, selháním 
lidského faktoru apod. Krizové situace a rizika u konkrétních uživatelů jsou popsány v jejich IP. 
Jedná se o situace, které vybočují z běžného provozu a je nutné je okamžitě řešit. Každý 
zaměstnanec je povinen jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik těchto 
událostí. Přehled nouzových a havarijních situací, které mohou v praxi nastat a postup pro 
jejich řešení je uveden v Metodice nouzových a havarijních situací. 

4.8. Opatření omezující pohyb 
V průběhu asistence mohou vznikat krizové situace, které vyžadují použití opatření 
omezujícího pohyb. Jedná se o situace, kdy je ohroženo zdraví nebo život uživatele, popř. 
jiných osob. Rizika u každého uživatele včetně jejich předcházení jsou zmapována v IP. Úkolem 
osobního asistenta je rizikovou situaci včas odhalit a využít preventivní opatření, která zamezí 
pokračování situace do té míry, kdy je nutné použít zákonem stanovená opatření omezující 
pohyb. Pokud to situace vyžaduje a použití opatření omezujícího pohyb je nezbytné, je třeba 
se při jeho použití řídit Metodikou opatření omezujících pohyb osob. 
 

5. OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ UŽIVATELE 
5.1. Ochrana práv uživatele a střety zájmů 

Úkolem poskytovatele je službu poskytovat tak, aby byla dodržována základní lidská práva 
a svobody uživatelů. Poskytovatel má definovány situace, ve kterých by mohlo dojít 
k porušení práv uživatele a způsoby, jak tomu předcházet. Zároveň má také stanoven postup 
v situacích, pokud by k porušení práv došlo. 
Stejně jako situace možných porušení práv, má poskytovatel definovány situace, kdy by mohlo 
dojít ke střetu zájmů poskytovatele a uživatele včetně postupu pro předcházení těchto situací. 
Oba druhy situací a postup při řešení je zpracován v Metodice ochrany práv a střetů zájmů. 
 

5.2. Přijímání darů 
Zaměstnanci poskytovatele nejsou oprávněni přijímat dary od uživatelů, aby bylo zajištěno 
rovnocenné poskytování služby pro všechny uživatele. Prostředky osobní výroby, např. 
obrázek, upečený moučník apod. nejsou považovány za dar a je možné je přijmout. Pokud 



chce zákonný zástupce ohodnotit poskytovatele nad rámec úhrady za poskytnutou službu, 
může přispět na účet transparentní sbírky.  
 

6. STÍŽNOSTI A JEJICH PODÁVÁNÍ 
Za stížnost je poskytovatelem považována vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem 
poskytování služby, i když není jasně řečeno, že se o stížnost jedná. O stížnost se jedná vždy, pokud 
stěžovatel kontaktuje službu osobní asistence s tím, že má stížnost, bez ohledu na obsah této 
stížnosti.  
Každý uživatel služby, jeho zákonný zástupce či jiný zástupce, kterého si uživatel zvolí a také 
zaměstnanec společnosti, mají právo podat stížnost na kvalitu, způsob poskytování služby osobní 
asistence nebo na jednotlivé zaměstnance společnosti. 
6.1. Způsob podání stížnosti 

 Ústní formou - stížnost vyslechne osobní asistent, sociální pracovník, vedoucí služby 
a ten ji předá k vyřízení přímému nadřízenému (vedoucímu služby nebo řediteli) 

 Písemnou formou – stížnost v písemné podobě musí být zaslána na adresu sídla 
poskytovatele:  Hornomlýnská, o.p.s., Osobní asistence, Filipova 2013/1, 148 00 Praha 
4 – Chodov 

 Elektronickou formou – vedouci.oa@hornomlynska.cz 
 Anonymně – k anonymnímu podávání stížností slouží poštovní schránka umístěná u  

vstupních dveří u vchodu A, na adrese sídla společnosti Hornomlýnská. Schránka je 
vybírána minimálně 1 x týdně vedoucí kanceláře. 

Stížnosti se zaevidují do Knihy stížností a vyřizuje dle příslušnosti buď vedoucí služby, nebo 
ředitel. 

6.2. Proces vyřizování stížnosti 
Stížnost vyřizuje buď vedoucí služby, nebo ředitel společnosti. Následně jsou prověřeny 
všechny podněty ve stížnosti uvedené a je-li to možné, opatřeny důkazy (kopie dokumentu, 
vyjádření všech zúčastněných).   
Následně je vše posouzeno a sepsáno v písemném protokolu, který obsahuje: 
• datum podání stížnosti 
• formu podání stížnosti  
• jméno a podpis osoby, která stížnost přijala 
• popis stížnosti 
• způsob vyřízení stížnosti 
• jméno a podpis osoby, která stížnost vyřídila 
 
Odpověď na stížnost je stěžovateli předána osobně, elektronicky nebo poštou a to nejpozději 
do 21 dnů od podání žádosti. Pokud by došlo k překročení této lhůty, je povinností pracovníka 
zúčastněné osoby o této skutečnosti a důvodech zdržení písemně uvědomit.  
 
Není-li stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, může se poté do 21 dnů odvolat 
k řediteli společnosti (reditel@hornomlynska.cz), popř. ke správní radě 
(spravni_rada@hornomlynska.cz). V případě, že ani potom nebude spokojen s vyřízením 
stížnosti, je možné se obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, 
podatelna@ochrance.cz) nebo na Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, 
info@helcom.cz). 



6.3. Evidence stížností 
Stížnosti jsou evidovány v elektronické podobně ve složce osobní asistence a v písemné 
podobě v Knize stížností v uzamčené skříni kanceláře osobní asistence. 
 

7. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
7.1. Personální struktura služby 

Poskytovatel má personálně zajištěnou službu prostřednictvím osobních asistentů, sociálních 
pracovnic a vedoucí služby. V rámci managementu se podílejí na fungování služby také 
vedoucí kanceláře, projektový manažer a manažer centra služeb. Pro technické zajištění 
poskytovatel spolupracuje s IT pracovníkem a údržbářem.  

7.2. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 
Všichni zájemci o pracovní místo u poskytovatele procházejí výběrovým řízením, na kterém je 
ověřeno, zdali je uchazeč vhodný pro danou pozici a zda splňuje zákonné podmínky pro práci 
v sociálních službách. Při výběru osobního asistenta je stanoven níže uvedený postup: 

 Výběr vhodného asistenta 
Na základě zjištěných požadavků zájemce o službu vybírá sociální pracovník ve spolupráci 
s vedoucím služby vhodného asistenta. Pokud takový asistent není k dispozici v aktuálním 
personálním obsazení poskytovatele, je vypsáno výběrové řízení. Při výběrovém řízení je 
zjišťováno vzdělání a odborná kvalifikace, osobnostní předpoklady pro výkon práce osobního 
asistenta, časová a místní dostupnost uchazeče. Uchazeč o práci osobního asistenta musí být 
také trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý.  

 Zaškolování 
Před tím, než osobní asistent začne samostatně poskytovat službu, jsou uskutečněny tři 
schůzky určené k jeho zaškolení. 
První schůzka zajišťuje vedoucí služby, asistent je seznámen s metodikou služby, vnitřními 
pravidly a proškolen v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.  
Druhou schůzku vede sociální pracovník a vyjma osobního asistenta se účastní zákonný 
zástupce uživatele, který při asistenci spolupracuje a pomáhá vysvětlovat jaká míra podpory 
a jakým způsobem by uživateli měla být poskytována.  
Třetí schůzka probíhá už v režimu poskytované osobní asistence bez přítomnosti zákonného 
zástupce, pouze za účasti uživatele, osobního asistenta a sociálního pracovníka. Sociální 
pracovník slouží jako podpora pro asistenta, sleduje celý proces poskytování služby a zároveň 
vytváří pro uživatele Individuální plán. Vyhodnocuje také případná rizika, která v průběhu 
poskytování služby mohou nastat, a následně ve spolupráci se zákonným zástupcem hledá 
řešení pro tyto rizikové situace a způsoby, jak jim předcházet. 

7.3. Profesní rozvoj zaměstnanců 
Zaměstnanci v přímé péči – tzn. osobní asistenti a sociální pracovníci mají dle Zákona 
povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto vzdělávání jim zajišťuje poskytovatel. Většinou 
se jedná o odborné kurzy či semináře, které se konají v sídle poskytovatele. Další součástí 
profesního a týmového rozvoje osobních asistentů je povinná účast na metodických 
poradách, intervizích a supervizích. V případě, že tyto aktivity zasahují do asistence, je 
zákonný zástupce informován sociálním pracovníkem s dostatečným předstihem, aby si mohl 
zajistit adekvátní náhradu. 
 
 



8. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
Osobní asistence využívá v sídle poskytovatele pouze kancelář pro vedoucí a sociální pracovnice 
a místnost určenou pro přijímání návštěv, kde se konají vstupní sociální šetření a jiné schůzky 
s uživateli a zákonnými zástupci. Poskytování osobní asistence jako takové probíhá v přirozeném 
prostředí uživatele. Osobní asistenti jako terénní pracovníci jsou materiálně vybaveni tak, aby 
mohli co nejlépe poskytovat službu. Mezi nezbytné vybavení osobního asistenta patří lékárnička, 
kterou má při asistenci u sebe pro případ poskytnutí první pomoci. V době epidemiologických 
opatření jsou asistenti vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou respirátory FFP2, dezinfekce, 
rukavice.  
 

9. DOKUMENTACE SLUŽBY  
Vedení dokumentace o uživateli je povinnou součástí procesu poskytování sociální služby. 
Poskytovatel shromažďuje pouze údaje, které jsou pro poskytování sociální služby potřebné, 
a zachovává jejich ochranu před neoprávněnými osobami dle Metodiky dokumentace o 
poskytování služby. 
9.1. Zpracování a ochrana osobních údajů 

Poskytovatel zpracovává, vede a eviduje dokumentaci o uživatelích v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uživatele a jeho 
zákonného zástupce jsou zpracovávány za účelem jednoznačné a nezaměnitelné identifikace, 
zajištění kontaktu a kvalitního a efektivního poskytování sociální služby. 
Dalšími příjemci údajů mohou být kontrolní orgány, orgány místní správy a samosprávy, 
nadace a nadační fondy. 
Osobní údaje poskytovatel získává přímo od zákonného zástupce uživatele v rámci Vstupního 
sociálního šetření s potenciálním zájemcem o službu. O rozsahu zpracovávaných osobních 
údajů, zákonnosti a účelu jejich zpracovávání a dalších skutečnostech spojených se 
zpracováním osobních údajů a jejich ochraně je zákonný zástupce zájemce informován 
nejpozději v momentu získáváni osobních údajů prostřednictvím formuláře Informace 
o zpracování osobních údajů zájemce a jeho zákonného zástupce. 
Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu poskytování služby a následně 10 let 
po ukončení poskytování služby. Po této době jsou osobní údaje skartovány. Poskytovatel 
po celou dobu zpracovávání osobních údajů plní veškerá opatření nutná k jejich ochraně. 
V souladu s ochranou osobních údajů jsou uživatelům i zaměstnancům přidělovány osobní 
kódy. Tyto kódy jsou používány pro identifikaci v dokumentaci, která odchází e-mailovou 
poštou.  
Uživatel a jeho zákonný zástupce je oprávněn nahlížen do dokumentace, která je o něm 
vedena za účelem poskytování služby.  
Všichni zaměstnanci poskytovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech 
týkajících se poskytování služby. 

 
 

10. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽBY 
V zájmu poskytovatele je poskytování služby na profesionální úrovni s uspokojením potřeb 
uživatelů a jejich zákonných zástupců. Při neustálém procesu zvyšování kvality poskytované služby 



poskytovatel průběžně zjišťuje spokojenost uživatelů a jejich zákonných zástupců a také případné 
stížnosti a připomínky vnímá jako podnět pro zvyšování kvality služby. 
Jako nástroj pro zvyšování kvality poskytované služby poskytovatel dle metodiky Zvyšování kvality 
služby používá anonymní dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit spokojenost uživatelů, popř. i 
zaměstnanců s nastavením poskytované služby a s organizací jako celkem. 
Zpětnou vazbu poskytovatel získává také na metodických poradách s osobními asistenty a při 
hodnocení zaměstnanců. Sociální pracovníci jsou pravidelně v kontaktu s asistenty i zákonnými 
zástupci, přijímají od nich podněty, které, pokud to situace vyžaduje, ihned řeší.  
Získané informace slouží k průběžnému hodnocení služby osobní asistence (zda je její nastavení 
v souladu s posláním, cíli, zásadami a osobními cíli jednotlivých uživatelů). 

 
 
 
ZÁVĚR 

V případě potřeby mohou být Vnitřní pravidla služby revidována, doplňována nebo aktualizována. 
V takovém případě je poskytovatel vždy povinen o změně Vnitřních pravidel předem informovat 
zákonného zástupce v dostatečném předstihu. 

 


