
 

DOMÁCÍ ŘÁD  
Azylového domu a Domu na půl cesty Kynšperk nad Ohří 

budovy 

Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Nebanice 

 
„ Pravidla a řád jsou důležité k tomu, aby se nám lépe spolupracovalo“ 

„Ke každému z Vás přistupujeme individuálně“ 

„ Vždy bereme ohled na to, že tu bydlí děti“ 

 

 

1. 

Obecná ustanovení 
 

Azylový dům a Dům na půl cesty jsou zařízeními sociální prevence, zřízené dle Zákona č. 

108/2006 Sb. O sociálních službách. 

 

Azylový dům a Dům na půl cesty jsou začleněnými zařízeními společnosti Pomoc v nouzi, 

o. p. s. a jejich správa, hospodaření a provoz se řídí organizačním řádem a dalšími 

platnými interními organizačními směrnicemi a předpisy.  

 

Poskytování služby v našich zařízeních se provádí na základě Smlouvy o poskytování 

služby mezi Pomocí v nouzi, o. p. s. (dále jen „Smlouva o ubytování“ a „Poskytovatel“) a 

uživatelem služby (dále jen „Uživatel“).  

Tuto smlouvu s Vámi může uzavřít: 

 vedoucí Azylového domu a Domu na půl cesty (dále jen „AD“ a „DNPC“),  

 sociální pracovník  

 pracovník v sociálních službách  

 zastupující pracovník (v AD Sokolov pouze na přijímací lůžko) 

 

O ukončení Smlouvy může rozhodnout kterýkoliv pracovník, který má právě službu, na 

základě porušení tohoto Domácího řádu nebo Smlouvy. 

 

2. 

Zásady pro pobyt Uživatelů v Azylovém domě a Domě na půl cesty 

 
Bezpečnost, využívání společných prostor 

1. Ve službě jste povinni řídit se pravidly a předpisy o ochraně zdraví, života a 

majetku včetně protipožárních předpisů (zásady jsou shrnuty na nástěnce 

umístěné na chodbě). 



2. Na budovách můžete využívat společné prostory – společenská místnost, kuchyně, 

sociální zařízení. K dispozici je základní vybavení – rychlovarná konvice, 

mikrovlnná trouba, vysavač, žehlička, pračka apod. Každé použití pračky budete 

hlásit pracovníkovi a ten Vám ji půjde osobně zapnout (týká se pouze budovy 

v Sokolově). 

3. Ve společenské místnosti se nachází PC s připojením k internetu. Režim užívání PC 

je nastavený na každé budově individuálně.  

4. Společenská místnost není určená k přespávání, tudíž je vysloven zákaz zde 

přespávat. Při nedodržení tohoto bodu bude uděleno sankční opatření (domluva, 

napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

 

Zacházení s majetkem 

5. Jste povinen chovat se hospodárně, to znamená, že např. vypnete zapnutou TV, 

když v místnosti nikdo není, zhasnete, nenecháte protékat zbytečně vodu apod.  

6. Nesmíte svévolně přidělávat klíče od pokojů. Pokud klíč ztratíte, nahlásíte 

událost pracovníkovi, který Vám pokoj odemkne a zajistí přidělání nového klíče, 

který uhradíte ze svých zdrojů. Při porušení těchto bodů bude následovat Sankce 

(domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

7. Pokud se dopustíte krádeže, podvodu či jiné trestné činnosti, poškodíte tím 

Poskytovatele či jiného Uživatele služby, je to důvodem k okamžitému ukončení 

Smlouvy. Škodu jste povinen uhradit ze svých zdrojů. Pro zaměstnance 

Poskytovatele (stejně jako pro ostatní občany ČR) platí oznamovací povinnost o 

zjištěných přestupcích či trestných činech.  

Alkohol a návykové látky 

8. Uživatelům využívajícím službu netolerujeme užívání alkoholu a omamných a 

psychotropních látek (OPL).  Je zakázáno vnášení drog a alkoholu do zařízení, 

taktéž jejich užívání v zařízení. Smyslem je vytvoření bezalkoholové zóny a 

bezpečného prostředí nepodporující vznik a rozvoj závislostí. Pokud pracovník 

zjistí, že v prostorách zařízení uchováváte drogy/alkohol, ihned Vám ukončí 

Smlouvu s 6 měsíčním zákazem vstupu do služby. Rodiče s dětmi dostanou 

okamžité ukončení Smlouvy se 14 denní výpovědní lhůtou. 

9. Během pobytu v zařízení můžete být kdykoli pracovníkem vyzváni k provedení 

testů na alkohol či OPL. K provedení drogového testu můžete být také poslání do 

K-Centra v Sokolově či Chebu.  V případě pozitivního testu následuje sankční 

opatření ze strany poskytovatele, viz Sankce. (domluva, napomenutí, 

podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

10. Pokud jste pod vlivem alkoholu/OPL a potřebujete se omluvit nebo si z pokoje 

vyzvednout potřebné věci, oznamte tuto skutečnost ihned po příchodu 

v kanceláři. Nebudete-li ohrožovat sebe ani okolí (nebudete agresivní, silně 



znečištěný/á, nebude Vám hrozit úraz pádem apod.), bude Vám na nezbytně 

dlouhou dobu umožněný vstup do budovy. 

11. Pokud po návratu do zařízení budete jevit známky požití alkoholu, budete 

dotazován, zda jste alkohol užil a budete vyzván k testu na alkohol. V případě 

pozitivního výsledku na alkoholtestru Vás pracovník vyzve k opuštění budovy a 

návratu, až budete střízlivý. Toto Vám bude tolerováno max. 2x v průběhu celého 

Vašeho pobytu. Potřetí Vám bude ukončena Smlouva s 6 měsíčním zákazem vstupu 

do služby. V případě odmítnutí testu bude brán test jako pozitivní a následuje 

okamžité ukončení smlouvy. 

12. Pokud po návratu do zařízení budete jevit známky požití OPL, budete dotazován, 

zda jste OPL užil a budete vyzván k testu na OPL. Pokud budete mít test 

s pozitivním výsledkem, budete vyzván ke spolupráci na řešení drogové závislosti, 

tzn. zajištění odborné pomoci či léčebny. Do doby přijetí do léčebny je nutná 

abstinence od OPL. Bude Vám uděleno podmínečné ukončení smlouvy. V případě 

odmítnutí testu bude brán test jako pozitivní a následuje okamžité ukončení 

smlouvy.  

13. Pokud je Vám poskytována mimořádná potravinová pomoc (potravinová banka), 

bude Vám její poskytování okamžitě ukončeno po zjištění požití alkoholu či OPL.  

 

Kouření 

14. V objektech Kynšperk nad Ohří a Nebanice je vyhrazený prostor pro kuřáky před 

budovou. V kuřáckém prostoru je umístěn popelník.  V jiných prostorách obou 

budov je kouření zakázáno. Do obou budov nesmíte vnášet nedopalky cigaret a 

uchovávat je na pokojích. Také nesmíte sušit tabák v budovách. Kouření v objektu 

v Sokolově máte povoleno pouze v kuchyni v přízemí, na zahradě a v 1. patře na 

balkoně a v kuchyni. Prosíme Vás, abyste za sebou balkon zavírali, myslete na to, 

že jsou zde i nekuřáci. Při nedodržování tohoto bodu Vám bude udělena Sankce 

(domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

Chování k ostatním uživatelům a pracovníkům a obyvatelům v dané lokalitě 

15. Všichni dodržujeme pravidla slušného chování, jsme k sobě ohleduplní, 

respektujeme soukromí a ctíme osobní práva. V případě porušení, např. při rušení 

sousedů, neohleduplnosti k ostatním uživatelům apod. následuje podmínečné 

ukončení smlouvy. Používání fyzického či psychického násilí, verbální agrese, 

pohrůžky násilím vůči ostatním uživatelům či pracovníkům jsou zakázány. 

Nepovolujeme projevy nesnášenlivosti a rasismu. Pokud tuto zásadu porušíte, 

jedná se o závažné porušení a je důvodem pro okamžité ukončení pobytu 

v zařízení. U rodičů platí ukončení se 14 denní výpovědní lhůtou. Platí zde 6 

měsíční zákaz přijetí do služby. Pokud po tomto období přijdete znovu žádat o 

službu, musíte podat písemnou žádost vedoucí služby. Vedoucí posoudí intenzitu 

porušení této zásady při Vašem předchozím pobytu a při podezření z duševní 

poruchy, která se projevuje agresivitou, Vás vyzve, abyste navštívili odborného 



lékaře, který Vám vystaví zprávu, kde bude zřejmé, že Váš pobyt (ne)ohrozí 

kolektivní soužití. (viz. Zákon 108/2006 Sb., kdy poskytovatel může odmítnout 

žadatele z důvodu, že by „chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným 

způsobem narušovalo kolektivní soužití“) 

16. Pokud svou nedbalostí ohrozíte něčí bezpečnost a poškodíte tím jiného uživatele, 

poskytovatele či blízké okolí (sousedé), bude Vám ukončen pobyt s okamžitou 

platností.  

Hygiena a úklid 

17. Jste povinni dbát a dodržovat osobní hygienu a podřídit se pokynům pracovníků, 

které směřují k ochraně zdraví před infekčními onemocněními a zajištění 

hygienických návyků. Poskytovatel je povinen Vám vytvořit odpovídající podmínky 

včetně zajištění intimity.  V případě neplnění pokynů bude následovat Sankce 

(domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

18. Za úklid pokoje si každý z Vás zodpovídá sám. Pokud nepořádek začne být 

v rozporu s požárním řádem, ohrožovat zdraví či život ostatních uživatelů, má 

poskytovatel právo zjednat nápravu a Vaše chování sankcionovat (domluva, 

napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy).   

19. Podílíte se na úklidu a udržování čistoty společných prostor včetně zahrady a 

okolí budov. Je v zájmu nás všech, aby v našem okolí byl pořádek, abychom 

neznepříjemňovali život sobě ani našemu okolí. Rozdělení oblastí úklidu probíhá 

v rámci budovy.  Úklidy mějte hotové do 22 hodin. Jestliže pracovník shledá úklid 

nedostatečným, vyzve Vás k jeho nápravě. Pokud nemůžete v určený den úklid 

provést, jste povinen sjednat si náhradu a jméno toho, kdo provede úklid za Vás, 

oznámíte pracovníkovi. 

20. Každý měsíc jste povinni se účastnit generálního úklidu. Při nedodržování těchto 

bodů následuje Sankce (domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, 

ukončení smlouvy). 

 

Návštěvy 

21. Návštěvy za Vámi mohou chodit od 15:00 do 18:00 hodin. O návštěvě informujte 

přítomného pracovníka. Návštěvu, kterou zde nechcete, oznámíte pracovníkům na 

službě a Ti ji za Vámi na budovu nepustí. Výjimku tvoří rodiče dětí či partneři, 

kteří se o Vaše děti soustavně starají. Ti mají návštěvy povolené od 8:00 do 20:00 

hodin. V odůvodněných případech je možné přijmout návštěvu i v jiný čas – po 

dohodě s pracovníkem.  

22. Je zakázáno, aby se návštěvy či partneři zdržovali na budovách mimo návštěvní 

hodiny. Neplatí to v případě, že si uživatel uhradí fakultativní službu – návštěvu 



přes noc (viz. Ceník fakultativních služeb). Tuto návštěvu ohlásíte dopředu 

dennímu pracovníkovi, požádáte ho o schválení, uhradíte poplatek za fakultativní 

službu a převezmete si doklad o zaplacení. Ten poté předložíte při nástupu 

návštěvy službukonajícímu pracovníkovi. Následující den končí běžná návštěva 

v 18:00 hodin, rodiče dětí opustí budovu ve 20:00 hodin.  

23. Jste zodpovědní za svou návštěvu. Návštěva nemá práva, jako uživatel, to 

znamená, že denní návštěva se zde nebude sprchovat, nebude vařit, sedět u PC 

apod.  Za nedodržení těchto bodů následuje Sankce ((domluva, napomenutí, 

podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

24. Pracovník může předčasně návštěvu ukončit, a to v případě, že se chová 

agresivně, hlučně, omezuje či ohrožuje ostatní uživatele, je pod vlivem 

návykových látek či vykazuje jiné protispolečenské chování. 

Zajištění soukromí 

25. Každý z Vás má svůj klíč od pokoje, náhradní klíč je k dispozici pouze v kanceláři. 

26. Pracovníci respektují Vaše soukromí. Jednání vedeme v kanceláři nebo jiném 

vhodném prostoru. Prostor pro rozhovor si můžete vybrat sami dle toho, kde se 

cítíte příjemně (venku, na společence apod.) 

27. Pracovníci nevstupují do pokojů bez Vašeho souhlasu. Toto pravidlo však neplatí ve 

výjimečných případech, jako je např. strach o Váš život, obecné ohrožení, 

havarijní situace, revize. Kontroly pokojů provádí pracovníci ve Vaší přítomnosti.  

Děti 

28. Za děti je plně zodpovědný uživatel, který o dítě pečuje po dobu poskytování 

služby.   

29. Rodiče dohlíží a dbají na pravidelnou a včasnou školní docházku svých dětí, 

návštěvy u lékařů apod. 

30. Rodiče dbají na zajištění potřeb dítěte, jako je pravidelný spánek, pravidelná a 

zdravá strava, pohybová aktivita. Přiměřeně věku dítěte bude dítě navečeřené, 

vykoupané a uložené ke spánku. Namátkově kontrolujeme stravu pro děti.  

31. Pokud shledáme nevhodné výchovné postupy, výchovné či jiné zanedbávání, 

upozorníme Vás na to. Pokud nedojde k nápravě, máme povinnost hlásit 

skutečnost odboru sociálně právní ochrany dětí. Dále máme povinnost hlásit 

jakékoliv násilí páchané na členech rodiny (děti, partneři) a dále postupovat dle 

zákona ve spolupráci s PČR a OSPOD. 

32. Nenechávejte své děti bez dozoru. Pokud budete chtít někam odejít bez dětí 

(nákup, lékař, úřad, …), musíte zajistit jejich hlídání. Vypíšete si dohodu 

s dospělou osobou, která po dobu Vaší nepřítomnosti přebírá za děti plnou 

odpovědnost. Výjimku zde tvoří děti starší 12 let, které mohou zůstat bez dozoru 



po nezbytně nutnou dobu. V případě delší nepřítomnosti, např. přes noc, je nutné 

sepsat dohodu o hlídání i u starších dětí.  V případě nedodržení těchto ustanovení 

Vám bude udělena Sankce ((domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, 

ukončení smlouvy). 

 

Noční klid  

33. Budovy jsou otevřeny od 6:00 hod. Zamykají se ve 22:00 hodin zimního času a ve 

23:00 hodin letního času.  Pokud víte, že se v konkrétní čas nedostavíte, ohlaste 

to do 22:00 hodin pracovníkovi (mailem, telefonicky, SMS, osobně), který Vás 

omluví a při pozdějším příchodu Vám odemkne budovu. V případě neomluvené 

nepřítomnosti Vám bude udělena Sankce (domluva, napomenutí, podmínečné 

ukončení smlouvy, ukončení smlouvy).. Rodiče s dětmi musí být v budově do 21 

hodin. Pokud se nedostavíte bez omluvy, budeme Vás kontaktovat na všech Vámi 

uvedených telefonních číslech, pokud Vás nezastihneme, budeme informovat 

Policii ČR. Bude Vám udělena sankce za porušení domácího řádu (napomenutí, 

podmínečné ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

Také jste povinni ohlásit vícedenní nepřítomnost, pokud se bez omluvy 

nedostavíte déle než 3 dny a nevyužijete služeb AD/DNPC, bude Vám ukončena 

Smlouva ze strany Poskytovatele 

34. Noční klid je stanovený od 22:00 do 6:00 hodin. Společné prostory můžete 

využívat do 24. hodiny. Poté se odeberete do svého pokoje. V tuto dobu bude 

vypnutý klientský PC (týká se budov Nebanice a Kynšperk) i televize.  Nebudete 

hluční, nebudete si vařit v kuchyni, prát prádlo apod. Účelem tohoto opatření je 

dodržování denního režimu. V případě nedodržení tohoto opatření bude 

následovat Sankce (domluva, napomenutí, podmínečné ukončení smlouvy, ukončení 

smlouvy). 

35. Zákonný zástupce s ohledem na potřeby a zájmy dětí dodržuje klid na pokoji 

zpravidla od 20:00 hodin. V případě nedodržení tohoto bodu bude následovat 

sankční opatření ze strany Poskytovatele (domluva, napomenutí, podmínečné 

ukončení smlouvy, ukončení smlouvy). 

 

Dodatek k přijímacímu lůžku („dále jen PL“) – pouze budova Sokolov:  
 Procházíte-li 7 denním pobytem na přijímacím lůžku, mějte prosím v patrnosti, že 

když se v této době byť i jen jednu noc bez řádné omluvy nedostavíte (důvodem 

pro omluvu může být závažná událost – např. nemoc, úraz apod.), bude Vám pobyt 

s okamžitou platností ukončen.  

 

 Na PL smíte dorazit nejpozději do 20.30 hod.  



 

 Sankce se na PL neudělují, při prvním porušení DŘ s Vámi automaticky ukončíme 

pobyt.  

 

Ochrana osobních údajů se v našem zařízení řídí Zákonem č. 101/2000 Sb.  

 

 
 

Sankce při porušení Domácího řádu:  

 

Než pracovníci přistoupí k udělení sankce NAPOMENUTÍ, dojde 

nejprve třikrát k domluvě ze strany pracovníka. Pak teprve bude 

následovat napomenutí formou písemné sankce.  

 
 Napomenutí – Pokud porušíte DŘ po 3. ústní domluvě a nedošlo k poškození zdraví 

Uživatelů, pracovníků nebo majetku, bude Vám pracovníkem uděleno napomenutí, 

které platí následující 3 měsíce.  

 Napomenutí se uděluje za porušení DŘ v bodech – 1, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.  

 

 

 Podmínečné ukončení smlouvy (dále jen „Podmínka“) - V případě, že se 

dopustíte porušení DŘ, a máte již Napomenutí, které stále trvá, bude Vám 

uděleno Podmínečné ukončení smlouvy (dále jen „Podmínka“) s platností 3 měsíce. 

 

 Při závažnějším porušení DŘ Vám může být udělena Podmínka bez platného 

Napomenutí. Body 12, 15. 

 

 Okamžité ukončení smlouvy – Smlouva Vám bude ukončena, pokud máte již 

platnou Podmínku a opětovně jste porušil DŘ.  

 

 V závažných případech Vám může být ukončena smlouva s okamžitou platností bez 

návaznosti na Podmínku. Toto se týká především bodů DŘ popisujících Chování 

k ostatním uživatelům a pracovníkům, Zacházení s majetkem, Drog a alkoholu – 

body 7, 8, 11, 12, 15, 16, 33. 

 

 V případě Okamžitého ukončení smlouvy ze strany poskytovatele Vám nebude 

v následujících 6 měsících umožněn vstup do AD a DNPC.  

 

 

Jak zápis o udělení sankce vypadá a komu si stěžovat  



 Zápis o udělení sankce se vyhotovuje v písemné podobě vyjma ústního napomenutí 

a vždy se vytiskne ve dvou vyhotoveních, z nich jedno obdržíte Vy a jedno 

pracovník založí do Vaší složky,  

 Zápis o udělení sankce musí obsahovat především Vaší identifikaci a identifikaci 

zaměstnance, který zápis o udělení sankce vyhotovil. V zápisu o udělení sankce je 

popsán stručný popis události, která se odehrávala, dobu platnosti sankce a 

podpisy zúčastněných, tj. Váš a pracovníka. Pokud odmítnete zápis o udělení 

sankce podepsat, učiní o tom pracovník do zápisu o udělení sankce poznámku,  

 sankce mají vždy okamžitou platnost, přesto se můžete obrátit na nadřízeného 

pracovníka se žádostí o posouzení sankce. Nadřízený posoudí, jestli pracovník 

postupoval v souladu s DŘ, Smlouvou o ubytování, směrnicemi a etickým kodexem 

pracovníka. V případě pochybností zajistí nápravu.  

 

Každý z Vás má právo podat si stížnost. Tu můžete podávat přímo v kancelářích 

jednotlivých zařízení kterýkoli den, poštou na adresu zařízení nebo do zvláštní 

anonymní schránky na stížnosti, která je umístěna u vchodových dveří do zařízení tak, 

aby bylo zajištěno soukromí při podávání stížnosti. Podávání stížností je v naší 

společnosti upraveno Pravidly pro podávání, evidenci a vyřizování stížností. Tato pravidla, 

nebo jejich zjednodušený výtah Vám budou kdykoliv na požádání poskytnuty, kterýmkoli 

z pracovníků AD či DNPC, v objektech Nebanice a Kynšperk jsou také umístěné na 

nástěnkách.  

 

Podpisem Smlouvy o poskytování služby souhlasíte se všemi jejími body a současně s tím, 

aby byly zpracovávány Vaše osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních 

údajů a dále vedena dokumentace o Vaší osobě.  

 

Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017. Platnost doposud platných DŘ se 

tímto ruší.  

 

Schválil: Bc. Robert Pisár, ředitel Pomoc v nouzi, o. p. s. dne 30. 6. 2017 


