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Čl. 1 
Účel a oblast platnosti 

 

a) Etický kodex zaměstnance Domova se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, 
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň vymezuje žádoucí chování zaměstnance ve vztahu 
k uživateli sociální služby a k jeho spolupracovníkům.  

b) Etický kodex je samostatný dokument vztahující se k SQ č. 2 – Ochrana práv osob. [8] 

 

Čl. 2 
Základní pojmy, definice, zkratky 

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 
Plzeň (dále jen Domov) je poskytovatel celoročních pobytových sociálních služeb ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů [6] a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů [7], 
jejímž provozovatelem je Městský ústav sociálních služeb města Plzně. 
 
Zřizovatel MÚSS Plzeň – Statutární město Plzeň; funkci zřizovatele vykonává v souladu s organizačním 
řádem Magistrátu města Plzně Rada města Plzně. 
 
Sociální služba – soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci 
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V Domově se zvláštním režimem 
„Sněženka“ je zajišťována formou celoroční pobytové služby pro vymezenou cílovou skupinu uživatelů.  
  
Uživatel sociálních služeb (dále jen uživatel) - osoba, které je poskytována sociální služba ve smyslu 
zákona o sociálních službách; příjemce poskytované služby. 
 
PSS – Pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči 

 
SQSS DZR „Sněženka“ - Standardy kvality sociálních služeb Domova se zvláštním režimem „Sněženka“ 

 

Čl. 3 
Rysy stárnutí 

Proces stárnutí s sebou přináší charakteristické rysy, které je třeba znát, uvědomovat si je a respektovat. 
Tato alespoň základní znalost pomáhá lépe chápat prožívání našich uživatelů a pomáhá zaměstnancům 
Domova k empatickému chování. 
Zaměstnanci si své základní znalosti prohlubují studováním výukového materiálu – Projevy přirozeného 
stáří a stárnutí [3], který je k dispozici v tištěné podobě na sesterně Domova, denní místnosti PSS 
a v elektronické podobě na služebních počítačích.  
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Čl. 4 
Etický kodex 

4.1. Základní principy chování zaměstnance 

➢ Zaměstnanec respektuje lidská práva, důstojnost každého jednotlivce a úctu k životu. 

➢ Zaměstnanec respektuje změny přicházející s věkem a zdravotní obtíže našich uživatelů. 

➢ Zaměstnanec dbá na svůj profesní rozvoj, v rámci kterého prohlubuje znalosti a dovednosti potřebné 

k poskytování služeb uživatelům s chronickým duševním onemocněním. 

➢ Zaměstnanec respektuje své kolegy, podporuje mezioborovou spolupráci a nevnáší do kolektivu 

negativní smýšlení. 

➢ Zaměstnanec je seznámen a průběžně si obnovuje znalost SQSS DZR „Sněženka“ a související 

dokumentace, zejména pak Standard č. 2, Ochrana práv osob [8] a související vnitřní pravidla. 

➢ Zaměstnanec je seznámen a průběžně si obnovuje znalost pracovních postupů jednotlivých 

vykonávaných činností v rámci své profese. 

➢ Zaměstnanec zná a respektuje zejména tyto dokumenty: 

• Projevy přirozeného stáří a stárnutí [1] 

• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

    PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky [2] 

• Listina základních práv a svobod Evropské unie [3]  

• Všeobecná deklarace lidských práv a svobod – OSN [4]  

• Evropská charta práv pacientů seniorů [5] 

➢ Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčelivost o všech informacích týkajících se uživatelů Domova 

bez ohledu na to, jakým způsobem jsou informace získány. 

➢  Zaměstnanec vede dokumentaci o uživateli v rámci svého profesního zařazení poctivě a pravdivě. 

Chrání dokumentaci před zneužitím a znehodnocením. 

➢ Zaměstnanec dává při výkonu své profese přednost profesionální odpovědnosti před soukromými 

zájmy. 

4.2. Etické zásady zaměstnance 

4.2.1. Vůči uživateli Domova 

➢ Zaměstnanec při výkonu pracovních činností dbá na zachování intimity a soukromí uživatele, 
respektuje jeho zvyky. 

➢ Zaměstnanec ke každému uživateli přistupuje individuálně a v maximální možné míře podporuje jeho 
samostatnost.   

➢ Zaměstnanec se snaží s uživatelem pracovat na vzájemné důvěře. 

➢ Zachovává mlčenlivost o všech informacích, které získá v souvislosti s výkonem své profese. 

➢ Zaměstnanec se snaží uživateli poskytnout služby v co nejvyšší možné kvalitě. 
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➢ Za všech okolností si zaměstnanec udržuje profesionální, empatický a trpělivý přístup.  

➢ Zaměstnanec dodržuje pravidla slušného chování. 

➢ Zaměstnanec respektuje a chrání osobní vlastnictví uživatele. 

➢ Zaměstnanec chrání uživatele před šikanou, ponižováním a posměchem. 

➢ Zaměstnanec se nepodílí na žádné formě diskriminace. 

➢ Zaměstnanec jedná tak, aby se v souvislosti s výkonem své práce v Domově nedostal do vztahu, ve 
kterém by byl vázán protislužbou či ovlivněn v rozhodování.   

➢ Zaměstnanec nezneužívá svého postavení vůči uživateli, uživatele nikdy nestaví do podřízené role. 

➢ Zaměstnanec s uživateli nenavazuje intimní vztahy. 

➢ Zaměstnanec nepřijímá od uživatele dary či jiná plnění. 

4.2.2 Vůči spolupracovníkům 

➢ Zaměstnanec podporuje týmovou a mezioborovou spolupráci. 

➢ Zaměstnanec respektuje znalosti, zkušenosti a schopnosti svých kolegů. 

➢ Zaměstnanec na pracovišti rozvíjí úctu k sobě a kolegům. 

➢ Zaměstnanec podporuje dobré vztahy na pracovišti, chová se slušně a přátelsky. 

➢ Zaměstnanec se snaží předcházet osobním sporům, případné nesrovnalosti řeší tak aby, nedošlo 
k narušování klidu v Domově. 

➢ Respektuje rozdílnost v názorech, vyjadřuje kritiku ke kolegům vhodným způsobem, na vhodném 
místě a ve vhodný čas. 

➢ Zaměstnanec se snaží v co nejlepší možné míře zaškolit své mladší kolegy a předat jim své 
zkušenosti a znalosti. 

4.2.3 Vůči zaměstnavateli 

➢ Zaměstnanec ctí veřejný závazek a cíle Domova a MÚSS města Plzeň. 

➢ Zaměstnanec se chová zodpovědně vůči majetku zaměstnavatele, dbá na správné zacházení 
a základní údržbu. 

➢ Zaměstnanec odpovědně plní své pracovní povinnosti. 

➢ Zaměstnanec dbá o svůj profesní růst a celoživotní vzdělávání. 

➢ Zaměstnanec dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese. 

➢ Zaměstnanec se vyvarovává veškerého jednání, které by poškozovalo dobré jméno Domova a MÚSS 
města Plzně. 

4.2.4 Vůči společnosti 

➢ Zaměstnanec v rámci své profese zvyšuje informovanost široké veřejnosti o poskytovaných 
pobytových sociálních službách v Domově. 

➢ Zaměstnanec se informacemi poskytujícími o své profesi podílí na zvyšování veřejné informovanosti 
o možnostech dostupné pomoci pro občany, kteří pomoc potřebují a přejí si jí.  
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Čl. 5 
Pravomoci a odpovědnosti 

Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance Domova. Zaměstnanci jsou povinni etický 
kodex dodržovat dle článku 16, Pracovního řádu MÚSS Plzeň [9], v opačném případě je postupováno 
dle zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce [10]. 

Postup zaměstnavatele v případě porušování povinností zaměstnancem: 

1. méně závažné porušení povinnosti  

Tím se rozumí neúmyslné, neopakující se porušení povinností, pracovních postupů či jednání 
zaměstnance, při kterém není hrubě porušen Etický kodex zaměstnance DZR „Sněženka“, Listina 
základních práv a svobod [2] nebo uživateli Domova nevznikla fyzická újma či hmotná škoda. 
 

O soustavné méně závažné porušování pracovní povinnosti se jedná tehdy, dopustil-li se zaměstnanec 
nejméně tří porušení pracovních povinností, která nedosahují vyšší intenzity porušení pracovních 
povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. O soustavné porušování pracovní povinnosti 
z hlediska přiměřené časové souvislosti jde tehdy, navazuje-li jedno porušení pracovní povinnosti na 
druhé (další) tak (v takovém časovém intervalu), že lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících 
porušení pracovní povinnosti. 
 
Postup zaměstnavatele  

− Nadřízený pracovník upozorní zaměstnance na porušení chování či povinností formou ústní a vyzve 
zaměstnance k nápravě jednání a k jeho neopakování. O těchto méně závažných porušení si 
vedoucí zaměstnanec vede písemné záznamy do evidence kontrol.  

− Porušení práv je prodiskutována na nejbližší poradě zaměstnanců.  

− Nadřízený zaměstnanec může doporučit zaměstnanci vzdělávání, případně trénink dovedností, stáže 
 v jiných zařízeních, podřídit výkon jeho práce dohledu kolegy, konzultaci nebo supervizi. 

 
 
 
2. závažné porušení povinnosti  

Tím se rozumí opakované soustavné méně závažné porušování povinností, které nadřízený pracovník 
vyhodnotí již jako porušování z nedbalosti či záměru a opakované porušování Etického kodexu 
pracovníka DZR „Sněženka“, při kterém nevznikla uživateli Domova fyzická újma nebo hmotná škoda.  
 
Postup zaměstnavatele: 

− Nadřízený pracovník sepíše záznam o závažném porušení povinnosti zaměstnance včetně časové 

posloupnosti ústních upozornění zaměstnance. Tento záznam předá vedoucí útvaru, která věc 

podstoupí řediteli MÚSS Plzeň formou písemné žádosti o udělení písemného upozornění na porušení 

pracovní kázně dle Zákoníku práce § 52 písmene f) nesplňování předpokladů nebo požadavků pro 

výkon práce nebo g) důvody, pro které by zaměstnavatel se zaměstnancem mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr a porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů [10]. 

3. zvlášť hrubé porušení  

Zvlášť hrubé porušení pracovních povinností je upraveno v článku 9, Pracovního řádu MÚSS Plzeň [9]. 
 
Postup zaměstnavatele: 

− Nadřízený pracovník sepíše záznam o hrubém závažném porušení povinnosti zaměstnance. Tento 
 záznam předá vedoucí útvaru, která věc podstoupí řediteli MÚSS Plzeň.  

 



    

   

             
 

Městský ústav sociálních T +420 378 037 601 Společnost je zapsána v OR Bankovní spojení 

služeb města Plzně, E infomuss@plzen.eu vedeném KS v Plzni KB, Plzeň-město 

příspěvková organizace W http://muss.plzen.eu oddíl Pr, vložka 580 ČÚ 34133311/0100 

Klatovská třída 777/90   IČ 00075345 IDDS  wu9k56a 

301 00 Plzeň   DIČ CZ00075345 

Postup poskytovatele sociálních služeb při vzniklé újmě nebo škodě uživateli sociálních služeb: 
 
Dle druhu vzniklé újmy nebo škody uživatele dělíme postup: 

− ústní omluva zaměstnance uživateli za přítomnosti nadřízeného zaměstnance 

− náhrada vzniklé škody  

V případě spáchání trestného činu ve vztahu k uživateli podává poskytovatel či uživatel trestní 
oznámení na Policii ČR. 
 
Co dělat v případě pochybností zaměstnance o porušování práv uživatelů nebo způsobu řešení: 

− Požádat o konzultaci zkušenějšího kolegu, případně jej požádat o přímou účast na práci s uživatelem 
a poskytnutí zpětné vazby. V závažnějších případech informovat svého nadřízeného a s ním 
dohodnout další postup. 

− Vyhledat si potřebné informace v právních normách, vnitřních směrnicích zařízení, v odborné 
literatuře. 

− Požádat o zařazení do vzdělávání, ve kterém by mohl získat potřebné znalosti a dovednosti. 

− Požádat o supervizi. 

 

Čl. 6 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

Tento dokument je platný od 18.8.2020. Zrušit či změnit jej lze pouze ve spolupráci s vedoucí útvaru DZR 
„Sněženka“. Revize bude provedena v případě změny souvisejících předpisů či potřeby, minimálně však 
1 x za 3 roky. Nejzazší termín revize je 31.8.2023. 

 

Čl. 7 
Související podklady 

 

[1] Projevy přirozeného stáří a stárnutí, výukový materiál (Mgr. Ladislava Ulrychová) 

[2] Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 

[3] Listina základních práv a svobod Evropské unie 

[4] Všeobecná deklarace lidských práv a svobod - OSN 

[5] Evropská charta práv pacientů seniorů 

[6] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů  

[7] Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve 

 znění pozdějších předpisů  

[8] SQ 2 - DZR „Sněženka“, Ochrana práv osob    

[9] Pracovní řád MÚSS Plzeň v platném znění 

[10]  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů  
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