Metodika k naplňování
SQSS 6

Platnost od: 2005
Aktualizace: 2008, 2010, 2014, 2016
Kontrola: dle potřeby
Zpracovali: Stárková B., Poluhová A.
Připomínkovali: vedoucí 1. a 2. patra
Schválil: Müller M.

Materiál je závazný pro: pracovníky Domova
Mladá
Materiál je určen pro: pracovníky Domova
Mladá

6.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
Dokumentace o poskytování sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení
a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel
pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje
charakter sociální služby nebo na žádost osoby;
c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení
poskytování sociální služby.

6.1 Základní pojmy
Osobní údaje - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo
či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu.
Např.: jméno, příjmení, adresa, datum narození – rodné číslo.
Citlivé údaje - osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů
a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů - operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel
systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče
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informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Shromažďování osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich
okamžité nebo pozdější zpracování.
Uchovávání osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále
zpracovávat.
Evidence nebo datový soubor osobních údajů (dále jen "datový soubor") - je jakýkoliv soubor
osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií.
Právní úprava vedení dokumentace – jedná se o zákony či vyhlášky, podle kterých
se organizace řídí. Při zpracovávání, vedení a evidenci dokumentace vycházíme z těchto
norem:
-

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

-

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí vyhlášky

-

Etické kodexy profesionálů působících v pomáhajících profesích – otázka důvěrnosti
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6.2 Domov Mladá jako správce osobních údajů
- stanovuje účel zpracování,
- shromažďuje pouze údaje odpovídající účelu, a to v rozsahu nezbytném k jeho naplnění,
- zpracovává údaje pouze za účelem, k němuž byly shromážděny,
- uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou,
- zpracovává pouze přesné osobní údaje,
- zpracovává osobní informace pouze se souhlasem žadatele/klienta,
- informuje osobu, o níž se osobní údaje zpracovávají (v rámci jednání se zájemcem o službu,
v rámci uzavírání smlouvy, v rámci plánování služby),
- zajišťuje opatření zamezující neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,
- zajišťuje povinnou mlčenlivost zaměstnanců,
- zajišťuje mlčenlivost třetích osob.

6. 3 Informování osoby
Osoba, jejíž údaje se zpracovávají, je informována o účelu a způsobu zpracování,
o zpřístupnění údajů jiným osobám.
Informace jsou předávány v rámci jednání se zájemcem o službu, při uzavírání smlouvy a dále
v průběhu poskytování služby.
Předání informací může probíhat tímto způsobem:
- v rámci jednání se zájemcem o službu se informace předávají formou rozhovoru a písemně
(zajistí sociální pracovnice),
- nejprve je předán návrh smlouvy, dále dochází k uzavírání písemné smlouvy, vysvětlují se
jednotlivé články a osoba podepisuje souhlas se zpracováním údajů (zajistí sociální
pracovnice),
- při plánování služby je klient informován formou rozhovoru (např. při individuálním
plánování – pracovníci, kteří s klientem pracují).
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6. 4 Souhlas subjektu údajů
(klient, ZZ, opatrovník)
Se zpracováním údajů dává osoba souhlas jako svobodný a vědomí projev vůle.
Souhlas osoba dává písemně nebo konkludentně (nevysloveně) tzn. souhlas lze odvodit
z jednání klienta (poskytne údaje např. vyplněním formuláře, z něhož je patrno, k čemu budou
poskytnuté údaje použity).
Již při podávání žádosti o přijetí každý zájemce dává společně s vyplněnou žádostí písemný
souhlas s poskytnutím osobních údajů. Později tento souhlas stvrzuje podpisem smlouvy
o poskytnutí sociální služby a podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Úplný či částečný nesouhlas klienta/ZZ/opatrovníka s vedením dokumentace
Zájemce i klient může vyjádřit nesouhlas s vedením dokumentace o jeho osobě
a se shromažďováním osobních či citlivých údajů.
Úplný nesouhlas se týká jakékoliv dokumentace a údajů a částečný nesouhlas se týká
jen některých údajů či dokumentace.
Nesouhlas klienta znaméná střet zájmu mezi ním a Domovem Mladá. Naším zájmem totiž
je řádně vykonávat činnosti v souladu se zákonnými a dalšími povinnostmi (individuální
plánování, uzavření smluvy atd.) a údaje shromažďovat. Pokud dojde k situaci, že zájemce
či klient nesouhlasí s vedením dokumentace, zvažujeme, zda jsme za jeho podmínek schopni
službu poskytovat a snažíme se v rámci rozhovoru docílit kompromisu. Pokud je souhlas
odmítnut, znemožňuje to sociální službu v Domově Mladá poskytovat (§ 91 odst. 3 písm. a)
ZSS).
Pokud bude souhlas udělen, jeho následné odovolání nemá zpětnou účinnost. Při odvolání
souhlasu v plném rozsahu, bude ukončeno poskytování sociální služby.
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6. 5 Vedená dokumentace
Dokumentace je soubor všech písemností, které se vztahují k poskytování sociálních služeb.
Vedení dokumentace je nezbytné pro kvalitní zajištění služeb. Určuje jakým způsobem,
v jakém rozsahu a komu službu poskytujeme či budeme poskytovat.
Jedná se o nejrůznější písemnosti, doklady, dokumenty a záznamy, které se mohou vyskytovat
i v elektronické podobě.
• Sociální (administrativní) dokumentace
• Dokumentace o individuálním plánování
• Zdravotnická, rehabilitační a ošetřovatelská dokumentace
• Vzdělávací dokumentace
• Evidence stížností, havarijních, nouzových a mimořádných situací
• Účetní doklady
•

Ostatní – fotografie, video-audio záznamy, blíže nespecifikovaná dokumentace

Sociální dokumentace
V rámci poskytování sociálních služeb v Domově Mladá je s účinností od měsíce srpna 2016
vedena písemná evidence o těchto případech:
a) Evidence osob, kterým Domov Mladá poskytuje pobytovou sociální službu na základě
smlouvy uzavřené s opatrovníkem, nebo obecním úřadem obce s rozšířenou
působností, za uživatele, který s uzavřením smlouvy o poskytování služby v Domově
Mladá neprojevil souhlas a zástupce za tohoto uživatele smlouvu uzavřel z důvodu
jeho nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou a v důsledku
možného vážného ohrožení zdraví, či života uživate, případně zdraví osob v jeho
okolí. Druhou podmínkou je, že pomoc tomuto uživateli nebylo možné zajistit méně
omezujícím opatřením (vzor evidence v příloze č. 1).
b) Evidence osob, které v průběhu poskytování pobytové služby v Domově Mladá
(Domov pro osoby se zdravotním postižením) vyjádřily vážně míněný nesouhlas
s poskytováním sociální služby (vzor evidence v příloze č. 2).
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Obě výše uvedené evidence jsou spravovány a uloženy u sociální pracovnice v samostatně
vedené evidenci. Evidence obsahuje tyto náležitosti:
• Jméno, příjmení a datum narození osoby, které se týká;
• Datum zahájení poskytování služby Domov pro osoby se zdravotním postižením;
• Jméno, příjmení opatrovníka (obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
zastupoval uživatele při uzavírání smlouvy) a adresa pro doručování;
• Datum a četnost projevených vážně míněných nesouhlasů uživatele s poskytováním
služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením, (uvést počet již vážně
míněných nesouhlasů);
• Popis situace (lze nahradit kopií zápisu ze zasedání multidisciplinárního týmu – viz
SQSS 2).

6.6 Základní pravidla pro práci s dokumentací
- Osobní údaje klienta shromažďuje před zahájením poskytování služby sociální pracovnice
Domova. Po uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb rozřídí údaje do jednotlivých
kategorií, se kterými dále samostatně pracují jednotlivý zaměstnanci Domova
- Při uzavírání smlouvy sociální pracovnice zanese do IS Cygnus (modul sociální část)
potřebné údaje a program sám roztřídí údaje, které budou přístupné určitým pracovníkům.
- Složka klienta vedená u sociální pracovnice (sociální – administrativní dokumentace)
obsahuje především dokumenty potřebné ke sjednání sociální služby nebo související
s platbou za služby, korespondenci se zákonnými zástupci, opatrovníkem či institucemi,
dále správní rozhodnutí, soudní rozsudky či dokumenty, které si klient přeje ve své složce
u sociální pracovnice ponechat. Ochrana dokumentace je zajištěna používáním zamykatelné
kovové skříně.
- Pracovníci jednotlivých pater dále spravují (pokud si to klient přeje nebo klient není schopen
pro svůj zdravotní stav nakládat se svými doklady) i osobní doklady uživatelů – občanské
průkazy a průkazy mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P). Veškeré doklady jsou uloženy
v uzamčeném prostoru a mají k nim přístup jen oprávnění zaměstnanci. Kartičky ZP jsou
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uchovávány u zdravotnického personálu v uzamčeném prostoru. Pokud klient, zákonný
zástupce či opatrovník si přeje v Domově uschovat rodný list je uložen u vedoucí 2. patra.
- Dokumentace o individuálním plánování je vytvářena pracovníky v přímé péči
(ve spolupráci s klienty) v PC, které je zabezpečeno heslem a každý klíčový pracovník má
vlastní heslo pro přístup do IS Cygnus, kde se individuální plány evidují. Na základě
individuální domluvy mezi klíčovým pracovníkem a klientem jsou plány tisknuty a evidovány
ve složce klienta v uzamykalném prostoru pracovny jednotlivých pater.
- Nezbytné osobní údaje a především údaje o zdravotním stavu jsou vedeny ve zdravotnické,
rehabilitační a ošetřovatelské dokumentaci. Tuto dokumentaci spravují všeobecné sestry
a vedoucí 2. patra (vrchní sestra).
- Vzdělávací dokumentace se vede u klientů, kteří se vzdělávají v rámci povinné školní
docházky. Dokumentaci spravuje a uchovává vedoucí 1. patra v uzamčeném prostoru.
- Kniha stížností je uložena v ředitelně Domova. Zápisy a evidenci provádí ředitel Domova.
Další možnosti zápisu stížnosti do IS Cygnus uvádí metodika ke SQSS 7.
- Účetní doklady jsou vedeny pokladní pro sociální služby, účetní a sociální pracovnicí.
Tato dokumentace se týká finančních vztahů mezi klientem nebo zákonným zástupcem
nebo opatrovníkem a Domovem Mladá.
- Ostatní dokumentace jako fotografie jsou pořizovány, vedeny a zveřejněnovány se
souhlasem klienta (zákonného zástupce či opatrovníka). Fotografie v elektronické formě jsou
evidovány ve „sdílené složce“ v PC pracovníků, která je přístupná PSS, zdravotním sestrám,
všem vedoucím pracovníků, sociální pracovnici, zástupci ředitele, řediteli Domova Mladá.
Všechny výše jmenované dokumentace jsou uloženy tak, aby k nim byl zamezen přístup
neoprávněným osobám. Pracovníci musí dodržovat taková opatření, aby zamezili úniku
informací.
Pracovník, který odpovídá za vedení dokumentace je povinen ukládat jí tak, aby nebyla volně
dostupná nepovolaným osobám např. při opuštění pracoviště a vést si evidenci v případě
zapůjčení dokumentace oprávněným osobám.
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V Domově Mladá je vedena také elektronická dokumentace v IS Cygnus. Tento program
je přistupný pouze oprávněným pracovníkům, kteří mají svá přístupová hesla.
V programu využíváme modulu sociální část (osobní údaje, údaje týkající se plateb), modulu
dokumentace klienta (osobní údaje, zdravotní údaje,

individuální plány, plány péče,

ošetřovatelské plány), modulu vykazování na ZP (pouze pro zdravotní personál) a modulu
zaměstnanci (pro vedoucí pracovníky Domova Mladá). Každý pracovník má dle své pracovní
pozice zpřístupněny určité moduly či jejich části. Povolení k přístupu nastavuje administrátor
programu (zástupce ředitele), a to v souladu s pracovní náplní daného pracovníka a přílohou
č. 3 této metodiky.

6. 7 Právo nahlížet do dokumentace
Právo nahlížet do dokumentace vedené o klientovi néleží těmto osobám:
a) samotnému klientovi (subjektu údajů), jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo
podpůrci na základě souhlasu klienta. Tyto osoby mají právo na sdělení informací
zpracovávaných o klientovi. K možnému omezení tohoto práva může dojít např. u rozhodnutí
o omezení svépravnosti, pokud takto soud určí nebo v případě kolize mezi dítětem a rodičem,
kdy se situace řeší ve spolupráci s OSPOD.
b) některým orgánům veřejné moci (soudy, policie, OSPOD…)
c) osobám dle § 67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(lékaři, zdravotní sestry, rahabilitační pracovníci, kliničtí psychologové a logopedové, revizní
lékaři zdravotních pojišťoven, soudní znalci v oboru zdravotnictví, lékaři orgánů sociálního
zabezpečení, lékaři pověření krajem atd.)
d) zmocněným osobám (např. příbuzným), a to na základě zmocnění od osob oprávněných ze
zákona (klient, ZZ, opatrovník)

6. 8 Mlčenlivost třetích osob
Třetí osoby, které mohou přijít do styku s osobními údaji klientů a jsou povinni zachovávat
mlčenlivost, jsou vymezeny takto:
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1) Dle § 100 ZSS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o klientech, a to i po skončení
pracovního vztahu tyto osoby:
a) zaměstnanci obcí a krajů a státu,
b) zaměstnanci poskytovatele, tedy zaměstnanci Domova Mladá (zaměstnanci jsou seznámeni
s touto povinností při nástupu do Domova, seznámení s pravidly stvrzují svým podpisem
a dále jsou průběžně informováni o pravidlech),
c) odborníci přizvaní k účasti na inspekci, dobrovolníci,
d) osoby, kterým jsou poskytnuty údaje podle zvláštních předpisů (např. § 128 občanského
soudního řádu, § 8 trestního řádu).
2) osoby, kterým dá klient souhlas.
3) mlčenlivosti se zavazují také praktikanti přicházející do Domova Mladá.

6.9 Porušení mlčenlivosti a únik informací
Zaměstnanec, který poruší povinnost mlčenlivosti, se tím dopouští přestupku dle § 106 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tuto situaci řeší vedoucí pracovník a ředitel
Domova Mladá dle pracovně – právních předpisů.
Pokud se prokáže, že došlo k neoprávněnému úniku informací o klientech Domova, je o této
situaci klient (ZZ, opatrovník) informován a náleží mu omluva.

6. 10 Anonymní dokumentace
Domov Mladá neumožňuje vedení anonymní dokumentace, a to z důvodu povahy
poskytovaných služeb. Již v rámci jednání se zájemcem o službu se získávají osobní údaje
a posléze se uzavíra písemná smlouva o poskytování sociálních služeb, kde je třeba
identifikovat subjekty smlouvy.
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6. 11 Uchovávání dokumentace po ukončení
poskytované služby
K ukončení poskytování služby může dojít z důvodu úmrtí klienta či vypovězení smlouvy
o poskytování sociální služby, a to jak ze strany klienta tak ze strany poskytovatele.
Při ukončení služby je nezbytné vrátit klientovi některé dokumenty s osobními údaji
(občanský průkaz, rodný list, průkaz mimořádných výhod, kartičku ZP), a to v případě,
že si je uschoval u personálu Domova. Dále se s dokumentací postupuje dle směrnice
o archivaci a skartaci (příloha č. 4).
Za zdravotnickou, ošetřovatelskou a rehabilitační dokumentaci zodpovídá vedoucí 2. patra
(vrchní sestra), která jí také předává k archivaci a skartaci dle stanovených lhůt.
K likvidaci jakýchkoliv dokumentů obsahující osobní údaje se využívá skartačních strojů,
které jsou k dispozici u účetní Domova.

6. 12 Postup při ztrátě dokumentace
V případě ztráty dokumentace se postupuje následovně:
-

pracovník, který zjistil ztrátu dokumentace ihned informuje o této skutečnosti svého
vedoucího pracovníka,

-

vedoucí pracovník ověří, že skutečně došlo k úplné ztrátě dokumentace a nebyla
například poskytnuta k nahlédnutí oprávněné osobě,

-

vedoucí pracovník Domova Mladá informuje klienta (zákonného zástupce,
opatrovníka) o ztrátě dokumentace, a to včetně návrhů k řešení situace a možnosti
podání stížnosti ke zřizovateli

-

ve spolupráci s klientem (ZZ, opatrovníkem) je vytvořena nová dokumentace
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6. 13 Práva klientů
LZPS zaručuje osobám základní lidská práva. V souvisloti s tímto standardem lze vymezit
tyto zásady:
-

klient má právo na přístup k záznamům a zprávám o jeho osobě,

-

klient má právo na poskytnutí kompletních informací týkající se jeho osoby,

-

klient má právo se vyjádřit či rozhodnout, která z informací budou dostupné třetí
osobě,

-

klient má právo na objasnění postupů pro vedení dokumentace,

-

klient má právo stěžovat si na zkreslení či hrubé zneužití poskytnutých údajů.
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Příloha č. 1: Seznam smluv uzavřených opatrovníkem, nebo ORP od 1.8.2016
Jméno a
příjmení
uživatele
SS

Datum
narození
uživatele
SS

Jméno a
příjmení
opatrovníka
(ORP)

Datum
uzavření
smlouvy o
poskytování
SS

Kontakt na
opatrovníka,
či ORP

Adresa pro
doručování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Příloha č. 2: Seznam vážně míněných nesouhlasů s poskytováním SS v DOZP

dle §91, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. s platností od 1.8.2016
Jméno,
příjmení a
datum
narození
uživatele
SS

Datum
uzavření
smlouvy o
poskytování
SS

Jméno a
příjmení
opatrovníka
(ORP)

Adresa
opatrovníka,
či ORP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Datum projevení
vážně míněného
nesouhlasu
s poskytnutím
SS

Četnost
nesouhlasů

Číslo přílohy
(sepsaný záznam,
záznam MT,
oznámení soudu)

Příloha č. 3
Název
dokumentace
Sociální –
administrativní
dokumentace

Kde je evidována

žádost + vyjádření lékaře,
smlouva, rozhodnutí o
omezení či zbavení
způsobilosti, usnesení o
opatrovníkovi, rozhodnutí o
svěření dítěte do péče,
rozhodnutí o NÚV, rozhodnutí
o PnP, PnD, v případě snížení
úhrady výměr důchodu, údaje
o školní docházce, pracovní
smlouvy, souhlasy
individuální plán, plán rizik,
plán péče, dokumenty týkající
se IP

- v osobních spisech
v uzamčené kovové
skříni u sociální
pracovnice
- v IS Cygnus

sociální
pracovnice,
pokladní pro
sociální věci

klient/ZZ, sociální
pracovnice, pokladní pro
sociální věci, vedení
Domova, třetí osoby (dle
výše uvedených pravidel)

- v uzamčeném
prostoru u
pracovníků na 1 a 2
patře
- v IS Cygnus

pracovníci
přímé péče –
klíčový
pracovníci

Zdravotnická
dokumentace

diagnózy, dokumenty
k vykazování na ZP,
medikační karta, lékařské
zprávy

- v uzamčeném
prostoru na
pracovně 2. patra,
- u vedoucí 2. patra
(vrchní sestra),
- v IS Cygnus

všeobecné
sestry
vedoucí 2 patra

Rehabilitační
dokumentace

diagnózy, denní záznamy o
činnosti, rozpisy ošetření

- u rehabilitačních
pracovníků

rehabilitační
pracovníci

Ošetřovatelská
dokumentace

ošetřovatelské plány

- v uzamčeném
prostoru na
pracovně 2. patra
- v IS Cygnus

všeobecné
sestry

Vzdělávací
dokumentace

zprávy z SPC, rozhodnutí
týkající se školní docházky,
vysvědčení, souhlasy rodičů

- v osobních spisech
u vedoucí 1. patra
v uzamykatelném
prostoru

vedoucí 1.
patra

Evidence
stížností

stížnosti

- v knize stížností u
ředitele

Účetní doklady

vyúčtování, faktury, příjmové
a výdajové doklady, dohody o
splátkách

- u pokladní pro
sociální službu,
účetní, ekonoma
- v IS Cygnus

Fotografie,
videozáznamy

Fotografie, videozáznamy

- na jednotlivých
patrech,
- u sociální
pracovnice,
- u vedoucích
pracovníků, -v kronice
jednotlivých pater,
- nástěnky, web

ředitel
(pověřený
zástupce)
pokladní pro
sociální věci,
účetní, sociální
pracovnice,
ekonom
pracovníci
přímé péče,
sociální
pracovnice,
vedoucí pater,
vedení Domova

klient/ZZ, pracovníci
přímé péče, vedoucí
personál, sociální
pracovnice, třetí osoby
(dle výše uvedených
pravidel)
klient/ZZ, všeobecné
sestry, rehabilitační
pracovníci, lékař, žáci
SZŠ z oboru zdravotnický
asistent, studenti VŠ
z oboru všeobecná sestra,
všeobecné lékařství, kteří
v Domově vykonávají
praxi na základě smlouvy
klient/ZZ, rehabilitační
pracovníci, vedoucí 2.
patra, lékař
klient/ZZ, všeobecné
sestry, pracovníci přímé
péče (v nezbytně nutném
rozsahu pro tvorbu IP),
třetí osoby (dle výše
uvedených pravidel)
klient/ZZ, pracovníci
přímé péče, sociální
pracovnice, třetí osoby
(dle výše uvedených
pravidel)
vedení Domova

Dokumentace o
IP
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Kdo eviduje

Kdo má přístup k
dokumentaci

Obsah dokumentace

klient/ZZ, pokladní pro
sociální věci, sociální
pracovnice, účetní,
ekonom, ředitel
klient/ZZ, pracovníci
přímé péče, sociální
pracovnice, vedení
Domova, třetí osoby (dle
výše uvedených pravidel)
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Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
Rakouská 552, 289 23 Milovice

SMĚRNICE O SPISOVÉ SLUŽBĚ,
ARCHIVACI A SKARTACI
2014

Zpracoval: Stárková Blanka
Platnost: od 01/ 2013
Vydává: Domov Mladá
Razítko organizace:

Kontroloval:
Datum vydání:
Počet stran:
Přílohy:

Statutární zástupce: Müller Miloslav
OBSAH:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Základní ustanovení
Příjem, označování, třídění, zapisování a oběh písemností
Vyřizování a podepisování písemností
Ukládání písemností (archivační řád)
Vyřazování písemností (skartační řád)
Závěrečná ustanovení
Příloha - Spisový a skartační plán
platný podle:
- Zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/04 Sb.
- prováděcích vyhlášek 645 a 646/04 Sb.
15

Müller Miloslav
16.12.2012
6
0

-

I.

Zákona o účetnictví 563/91 Sb. instrukce archivní správy Ministerstva vnitra
k vedení spisové služby čj.: AS-1709/1.2003.

Základní ustanovení

1. Spisový řád je interní předpis pro vedení spisové služby.
2. Spisová služba je souhrn činností, pravidel a opatření spojených s příjmem,
tříděním, zapisováním, označováním, oběhem, odesíláním, ukládáním a
vyřazováním (skartací) písemností.
3. Písemnostmi se rozumějí písemné a jiné materiály (fotografické, audiovizuální a
podobné záznamy), které jsou do Domova doručovány nebo vznikají z jeho
činnosti.
4. Na evidenci a vyřazování písemností účetní evidence se vztahují skartační doby
spisového a skartačního plánu, jež je přílohou této směrnice. Tyto doby jsou
v souladu se zákonem o archivaci a skartaci, o účetnictví v platném znění, a
zákonem na ochranu osobních dat apod.

II.

Příjem, označování, třídění písemností, jejich zapisování a
oběh

1. Veškeré písemností přebírá pověřený pracovník (ředitel, popř. jím pověřený
zástupce), který zkontroluje adresy a neporušenost obálek. Zjištěné nedostatky
reklamuje u pošty.
2. Z došlých písemností vytřídí písemnosti soukromého charakteru. Písemnosti
adresované Domovu Mladá „do rukou“ se za soukromé nepokládají.
3. Písemnosti určené Domovu se po otevření zkontrolují, zda souhlasí počet příloh.
Zjištěné nesrovnalosti se poznamenají vedle podacího razítka a záležitosti se pak
vyjasní s odesílatelem. Obálky nejsou ponechávány u spisu a vyřazují se ihned
po zkontrolování. Obálky se nevyřazují, pokud obsahují potřebné údaje, nebo
má-li písemnost formální nedostatky (např. není-li podepsána).
4. Došlé doporučené a obsahem důležité písemnosti se označí otiskem podacího
razítka. Otisk se umísťuje v pravém rohu nebo na jiném volném místě,
popřípadě, pokud by došlo k narušení textu, na přiložený list.
Do otisku podacího razítka se doplňuje datum doručení, číslo jednací, aj.
5. Jednací číslo se skládá z čísla, pod kterým je písemnost zaevidována v podacím
deníku, lomené číslem měsíce a posledním dvojčíslím letopočtu. Počátkem
každého roku začínají čísla jednací od 1.
6. Tyto došlé písemnosti se zapisují do „Knihy přijaté pošty“, která musí být
v záhlaví označena názvem Domova Mladá a datem, odkdy je vedena. Do knihy
se zapisují písemnosti přijaté, ať byly do úřadu doručeny poštou, osobně nebo
faxem v souladu s bodem 4. Výjimku tvoří písemnosti účetní povahy (statistické
výkazy, sponzorské smlouvy apod.), které jsou vedeny v účetních evidencích.
Každá písemnost dostává číslo jednací a je do knihy zapisována v pořadí,
16

v jakém byla doručena. Evidence v knize došlé pošty zachycuje, kdo písemnosti
vyřizoval, jak, kdy a komu byla odeslána. Chybné zápisy se nepřelepují, ale
škrtají tak, aby zůstaly čitelné. Oprava se opatří datem a podpisem pracovníka.

III.

Vyřizování, podepisování a odesílání písemností

1. Všechny písemnosti se musí vyřizovat zpravidla do 30 dnů od doručení.
Veškeré písemnosti týkající se téže věci – podání, záznamy, koncepty, přepis
vyřízení – tvoří spis. Odpovědi na došlé písemnosti se evidují, vyřizují a
odesílají pod týmž číslem jednacím. Pokud jsou písemnosti vyřizovány
telefonicky, mailem nebo osobně, učiní se o tom na písemnosti příslušný
záznam.
2. Úprava písemností a jejich formát se řídí státními normami. Právo podepisovat
písemnosti má podle čl.III. zřizovací listiny ředitel, zástupce ředitele a další
pověření pracovníci. Používání razítek se řídí zvláštním právním předpisem a
platnými směrnicemi zřizovatele Domova.
3. Písemnosti se odesílají poštou, faxem, e-mailem či osobně.

IV.

Ukládání písemností – Archivní řád

1. Písemnosti jsou po vyřízení ukládány do soustavy archivů chronologicky a
podle věcných hledisek. Soustava archivů Domova Mladá se skládá
z centrálního ekonomického archivu a příručních archivů v kanceláři ředitele,
ekonoma, účetní, skladní účetní, sociální pracovnice, vedoucí vychovatelky a
vedoucí zdravotního úseku. Jmenovaní pracovníci zodpovídají za svou agendu a
mohou rozhodnout, zda písemnosti budou přechovávat v centrálním archivu, či
v příručním archivu ve své kanceláři.
2. Písemnosti se před uložením označí skartačním znakem a lhůtou.

V.

Vyřazování písemností (skartační řád)

1. Písemnosti se označují skartačními znaky A, S, V takto:
A – písemnosti trvalé hodnoty, které se neskartují, při vyřazení je převezme okresní
archiv.
S – písemnosti, jež budou po uplynutí skartační lhůty skartovány.
V – písemnosti, u nichž po uplynutí kaptační lhůty rozhodne ředitel organizace, zda
budou dále archivovány, či skartovány.
2. Skartační řízení se provádí pravidelně cca jednou za pět let (2015, 2020 …) a
jsou do něho zařazeny všechny písemnosti, u kterých uplynuly skartační lhůty
(se skartačními znaky S) dle skartačního plánu.
3. Skartační řízení zahrnuje vypracování skartačního návrhu, sepsání protokolu o
skartačním řízení a fyzická likvidace písemností zn. S. Skartační protokol musí
být podepsaný všemi pracovníky, zúčastněnými na vyřazování – minimálně tři
odpovědní pracovníci.
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4. Písemnosti zn. A trvalé dokumentární hodnoty vede zástupce Domova Mladá
(ředitel, pověřený pracovník) v příručním archivu v kanceláři.
5. Ředitel (jeho zástupce zajistí) bezpečnou likvidaci písemností zn. S s prošlými
skartačními lhůtami. Ředitel je oprávněn změnit lhůtu skartačního řízení dle
požadavků poskytovatelů finančních prostředků.

VI.

Závěrečné ustanovení

1. Směrnicí se řídí všichni zaměstnanci příspěvkové organizace
2. Směrnice nabývá platnosti ke dni 01.01.2013

VII. Spisový a skartační plán

Spisový a skartační obsahuje abecedně řazený přehled typů písemností se skartační znaky ( A,
S, V) a skartačními lhůtami (číselné označení doby, po jejímž uplynutí je možné písemnost
skartovat). U písemností se skartačním znakem A nejsou skartační lhůty uváděny, neboť
takové písemnosti jsou odesílány do okresního archivu poté, co je organizace pro svou
potřebu již nepotřebuje.

1. VŠEOBECNÁ AGENDA ORGANIZACE – příruční archiv ředitele organizace
Zakládací listiny
Výpis z katastru nemovitostí
Organizační, provozní a jiné řády (hygienický, epidemiologický…)
Směrnice, standardy
Kontrolní protokoly
Stížnosti – hodnocení, rozbory
Disciplinární řízení
Hmotná odpovědnost
Výběrová řízení dodavatelů
Kniha došlé a přijaté pošty
Smlouvy BÚ, dodavatelé
Evidence docházky
PO, BOZP, CO – evidence, hlášení, školení, zápisy
Pojištění vozidel
Odvody do rozpočtu kraje
Zápisy z porad
Půjčky z FKSP
Korespondence
Služební byt – správce
Výroční zprávy
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A
A
A
A
A
A
S5
S5
S5
S5
S10
S3
S5
S5
S5
S5
S5
S5
S5
A

2. MAJETEK
Inventární soupisy, karty
Inventarizační zápisy
Jmenování inventarizačních komisí
Odpisový plán
Odpisy

S5
S5
S5
A
S5

3. POKLADNA A CENINY
Pokladní kniha
Pokladní doklady
Stornované šeky
Inventarizace cenin - evidence

S10
S5
S5
S5

4. MZDY
Mzdové výkazy
Odměny
Osobní ohodnocení
Změny platů
Mzdové listy
Nemocenské pojištění – přihlášky, odhlášky, změny
Nemocenské – lékařská potvrzení, poukázky, likvidace
Pracovní úrazy - hlášení, likvidace
Osobní spisy
Výplatní sáčky
Výplatní listiny

S5
S5
S5
S5
S30
S10
S10
S10
S30
S3
S5

5. KLIENTI
Osobní spisy – výměry důchodů, rozhodnutí KÚ, zbavení způsobilosti, odklady školní
docházky, psychologické vyšetření
S30
Depozita klientů – pokladna, VK
S10
Zdravotní dokumentace klientů
S30
Výchovná dokumentace
S5
Výchovné plány
S5
6. FINANCE
Roční účetní závěrka
Ostatní účetní závěrky
Účetní deník
Hlavní kniha
Roční rozbor hospodaření, výroční zpráva o hospodaření
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A
S10
A
A
A

Ostatní rozbory hospodaření
Daňová přiznání
Kontrolní protokoly
Účtový rozvrh
Účetní doklady – pokladna, faktury, BÚ, VÚD
Kniha pohledávek a závazků – pokud neběží reklamační řízení
Kniha došlých faktur
Státní statistické výkazy – roční
Státní statistické výkazy – kratší než rok
Cestovní příkazy
Evidence autoprovozu
Sponzorské dary
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S10
S10
A
A
S5
S10
S10
A
S10
S5
S5
S10

