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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
DOMU NA PŮL CESTY FRÝDEK – MÍSTEK 

 
I. 

Tento dokument upravuje pravidla návštěv uživatelů sociální služby Dům na půl cesty Frýdek – Místek 

(dále jen DPC FM). Jeho předmětem je definování práv a povinností uživatelů služby v případě návštěv 

třetích osob, pohybujících se v jednotlivých bytech Domu na půl cesty Frýdek – Místek. 

 

II. 

1. Uživatelé služby DPC FM mají možnost přijmout návštěvy v bytech DPC FM, kde jsou 

ubytovaní, v době od 9:00 – 21:00 hodin, avšak v maximálním rozsahu 3 hodiny. 

2. Každá návštěva má povinnost opustit byt DPC FM nejpozději do 21:00 hodin. Po této 

hodině není v bytové jednotce povolen pobyt žádné cizí osoby, která není uživatelem služby. 

3. V bytě DPC není povolen pobyt cizích osob bez přítomnosti uživatele. Uživatelé nejsou 

oprávněni umožňovat cizím osobám pobyt v bytě bez své přítomnosti a nejsou ani oprávněni 

ponechávat cizím osobám klíče od domu, bytu či pokoje. 

4. Uživatelé DPC FM jsou plně zodpovědní za osoby, které je navštěvují a za jejich dodržování 

platného „Návštěvního a Domácího řádu“, který je vždy v aktuální verzi umístěn na nástěnce 

v bytě služby. 

5. Každá návštěva je povinna dodržovat veškerá pravidla, která jsou obsažena v Návštěvním a 

Domácím řádu služby, zejména pak: 

• dodržovat pravidla běžného slušného chování (respektovat soukromí ostatních uživatelů služby 

a nájemníků v domě, neomezovat je v jejich právech), 

• zákaz kouření a užívání alkoholu v prostorách bytu DPC FM či domu, ve kterém je, 

• zákaz výroby, přechovávání a užívání drog a jiných omamných a psychotropních látek 

v prostorách bytu DPC FM či domu, ve kterém je, 

• zákaz zdržování se v bezprostředním okolí domu, kde se byt DPC FM nachází. 

6. V případě, že návštěva poruší Domácí či Návštěvní řád, zodpovídá za ni uživatel služby, ke kterému 

návštěva náleží, a v případě opakovaného porušování je uživatelem postupováno dle článku III. tohoto 

řádu. V případě, že se uživatel v souvislosti s návštěvou dostane do nouzové situace, neprodleně využije 

pohotovostního čísla uvedené v Domovním řádě. 

7. V mimořádných situacích či při opakovaném porušování pravidel služby, může vedoucí pracovník 

vydat „zákaz návštěv“ (časově omezený nebo do odvolání vedoucího). 

Zákaz návštěv může být vydán: 
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• uživateli služby - při hrubém porušování Návštěvního řádu (např. umožnění přespání cizí osobě, 

umožnění dlouhodobého užívání bytu cizí osobě, závažné porušování pravidel ze strany návštěv 

uživatele, omezování ostatních uživatelů služby či obyvatel domu apod.) 

• celému bytu DPC FM - tzn. všem uživatelům služby, pokud se dopouští hrubého porušování 

pravidel více uživatelů bytu. 

• cizí osobě - která není uživatelem služby DPC FM a opakovaně porušuje platný Návštěvní řád. 

 
III. 

Tento návštěvní řád je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby a jeho opakované porušování může 

být důvodem k ukončení této smlouvy ze strany poskytovatele dle odst. VI, čl. 4 smlouvy. 

Řád je pravidelně aktualizován. 

Řád je účinný vždy bezprostředně od jeho aktualizace a platný pro všechny pracovníky a uživatele služby 

DPC FM od jejich seznámení s ním, což stvrzují svým podpisem, a to buď přímo u smlouvy, nebo u každé 

aktualizace. 

 

Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2022 

 

Bc. Eva Matulová, vedoucí sociální pracovník 


