
 

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

 

Dům sociálních služeb 
 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ  

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel má právo podávat stížnosti na 
kvalitu a způsob poskytování sociálních 

služeb. 

Stížnost může kromě uživatele podat 
opatrovník, osoba blízká uživateli nebo 

uživatelem zvolený zástupce. 
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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Stížnost lze podat kterémukoliv zaměstnanci 
zařízení. 

Stížnost ze strany uživatele nebude mít vliv 
na další poskytování sociálních služeb. 
Stížnosti budou přijímány pozitivně jako zdroj 
informací o možnostech, jak poskytovanou 
službu zkvalitnit. 

Pokud si stěžovatel přeje anonymitu, je jeho 
přání respektováno. 

Stěžovatel má právo v případě 
nespokojenosti odvolat se proti vyřízení 
stížnosti k nadřízenému orgánu. 

Stížnost je možno podat: ústně, písemně, 
elektronicky, telefonicky, popřípadě jinou 
formou komunikace (např. za použití 
piktogramů).  
 

Stížnost může být podána i anonymně 
prostřednictvím schránky důvěry, která je 
umístěna na chodbě na každé stanici. 
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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Vyřizování stížností 

Zaměstnanec, který stížnost přijal: provede 
zápis v evidenci stížností a stížnost předá 
k prošetření vedoucímu zaměstnanci 
pracoviště. 

Po prošetření je stížnost předána k vyřízení 
vedoucímu zaměstnanci zařízení. 

Vedoucí zaměstnanec zařízení: písemně 
vyrozumí stěžovatele a osobu, které se 
stížnost týká do 15 dnů od podání stížnosti, 
v případě, že se jedná o stížnost složitějšího 
charakteru, je lhůta k vyřízení 30denní. 

Uživatel má právo obrátit se přímo 
na nadřízeného zaměstnance vedoucího 
pracovníka Domu sociálních služeb, tj. 
na náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou 
péči, ředitele Městské nemocnice Ostrava 
a další instituce – viz Kontakty k podávání 
stížností. 
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Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

KONTAKTY PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 
Dům sociálních služeb 
U Stavisek 235/65 
Ostrava-Radvanice, 716 00 
 

Vedoucí zařízení:  

Tel.: 595 222 670 
 

Městská nemocnice Ostrava, p. o. 
Nemocniční 20 
Ostrava, 728 80 
 

Ředitel: 

MUDr. Petr Uhlig 

Tel.: 596 193 243 
petr.uhlig@mnof.cz 

 

Náměstek ředitele pro 
ošetřovatelskou péči:  
 
Mgr. Marcela Murasová 
Tel.: 596 193 651 
gabriela.goryczkova@mnof.cz 

 

Občanské poradny 

www.obcanske-poradny.cz 

 

 

 

 

Zřizovatel MNO, p. o. 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8 
Ostrava, 729 30 
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví: 

Mgr. Jaroslava Rovňáková 
Tel.: 599 444 605 
posta@ostrava.cz 

 

Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje 
28. října 2771/117 
Ostrava, 702 00 
Tel.: 595 622 222 
posta@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Veřejný ochránce práv 

Údolní 39 
Brno, 602 00 
Tel.: 542 542 111 
podatelna@ochrance.cz 

 

Český helsinský výbor 

Štefánková 21/216 
Praha 5, 150 00 
Tel.: 220 515 188 
pravni@helcom.cz 
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