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Metodický pokyn č. 1/2018 k Pravidlům pro tvorbu a aktualizaci sítě 

sociálních služeb v Jihočeském kraji 

Tento metodický pokyn konkretizuje postup pro předkládání Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření 

obce k potřebnosti sociální služby. 

1.1 Kladné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby 

Sociální služby poskytované ambulantní nebo pobytovou formou  

U sociálních služeb poskytovaných ambulantní nebo pobytovou formou se jedná o vyjádření 

samospráv obcí podle místa poskytování sociální služby (tj. vyjadřuje se ta obec, kde je 

umístěno zařízení sociálních služeb).  

Sociální služba, která má pod jedním identifikátorem registrováno více zařízení, by měla 

doložit vyjádření od všech obcí, ve kterých poskytuje sociální službu (tj. vyjadřují se ty obce, 

kde jsou umístěna zařízení sociálních služeb). 

Sociální služby poskytované terénní formou  

U sociálních služeb poskytovaných terénní formou se jedná o vyjádření samospráv obcí 

s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. typu), kterých je na území Jihočeského kraje 

37. Poskytovatel terénní formy sociální služby by měl doložit vyjádření od samospráv obcí 

s pověřeným obecním úřadem, a to podle území, ve kterém sociální službu poskytuje. 

Obce s pověřeným obecním úřadem na území Jihočeského kraje: 

1. Bechyně 

2. Blatná 

3. České Budějovice 

4. České Velenice 

5. Český Krumlov  

6. Dačice 

7. Hluboká nad Vltavou 

8. Horní Planá 

9. Jindřichův Hradec 

10. Kaplice 

11. Lišov 

12. Milevsko  

13. Mirotice 

14. Mirovice 

15. Mladá Vožice 

16. Netolice 

17. Nová Bystřice  

18. Nové Hrady  

19. Písek 

20. Prachatice  

21. Protivín  

22. Sezimovo Ústí 

23. Slavonice 

24. Soběslav 

25. Strakonice 

26. Suchdol nad Lužnicí 

27. Tábor 

28. Trhové Sviny 

29. Třeboň 

30. Týn nad Vltavou 

31. Veselí nad Lužnicí 

32. Vimperk 

33. Vodňany 

34. Volary 

35. Volyně 

36. Vyšší Brod 

37. Zliv 

Vyjádření samospráv obcí tzv. I. typu se požaduje v případě, že služba má sídlo a je 

poskytována na území této obce (např. pečovatelská služba).  

Sociální služby poskytované terénní formou na území celého 

Jihočeského kraje 

Sociální služby poskytované terénní formou na území celého Jihočeského kraje by měly 

doložit vyjádření od všech samospráv obcí s rozšířenou působností.  

Obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu) na území Jihočeského kraje: 

1. České Budějovice 

2. Trhové Sviny 

3. Týn nad Vltavou 

4. Český Krumlov 

5. Kaplice 

6. Dačice 

7. Jindřichův Hradec 

8. Třeboň 

9. Milevsko 

10. Písek 

11. Prachatice 

12. Vimperk 

13. Blatná 

14. Strakonice 

15. Vodňany 

16. Soběslav 

17. Tábor
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1.2 Kladné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

(OÚ ORP) k potřebnosti sociální služby 
Jedná se o vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tedy vyjádření úřadu, 

nikoliv samosprávy obce) k potřebnosti sociální služby u všech forem poskytování, a to vždy 

podle místa poskytování sociální služby. 

Sociální služba poskytovaná ambulantní nebo pobytovou formou, která má pod jedním 

identifikátorem registrováno více zařízení, by měla doložit vyjádření od všech obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu poskytuje sociální službu 

(tj. vyjadřují se ty obecní úřady, v jejichž správním obvodu jsou umístěna zařízení sociálních 

služeb). 

U sociálních služeb poskytovaných terénní formou se jedná o vyjádření obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, a to podle území, ve kterém je sociální služba poskytována.  

U sociálních služeb poskytovaných terénní formou na území celého Jihočeského kraje by 

měl poskytovatel doložit vyjádření od všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu) na území Jihočeského kraje: 

1. České Budějovice 

2. Trhové Sviny 

3. Týn nad Vltavou 

4. Český Krumlov 

5. Kaplice 

6. Dačice 

7. Jindřichův Hradec 

8. Třeboň 

9. Milevsko 

10. Písek 

11. Prachatice 

12. Vimperk 

13. Blatná 

14. Strakonice 

15. Vodňany 

16. Soběslav 

17. Tábor

 

1.3 Vyjádření OÚ ORP a vyjádření obce k potřebnosti sociální služby 

u organizací zřizovaných Jihočeským krajem 

Pro určení základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji si kraj vyhrazuje právo 

nevyžadovat stanovisko obce a stanovisko OÚ ORP k potřebnosti sociální služby u sociálních 

služeb poskytovaných v organizacích zřizovaných Jihočeským krajem, a to z důvodu, že tuto 

potřebnost posoudil sám, jako vyšší územně samosprávný celek, který má zákonnou 

povinnost určovat síť sociálních služeb na svém území (jako jediný ze zadavatelů).  

Kapacity (navyšování / snižování) sociálních služeb u organizací zřizovaných Jihočeským 

krajem jsou vždy schvalovány v samosprávných orgánech Jihočeského kraje.  

Sociální služby poskytované v organizacích zřizovaných Jihočeským krajem budou v případě 

splnění kvalifikačních předpokladů dále hodnoceny dle hodnotících parametrů stejným 

způsobem jako všechny ostatní sociální služby.  
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1.4 Příklady 

1. Sociální služba je poskytována ambulantní formou, zařízení má registrované místo 

poskytování v Nových Hradech. Poskytovatel doloží vyjádření obce Nové Hrady (samostatná 

působnost - starosta) a vyjádření obecního úřadu ORP Trhové Sviny (přenesená působnost - 

sociální odbor). 

2. Sociální služba je poskytována pobytovou formou, zařízení má registrované místo 

poskytování na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Poskytovatel doloží vyjádření obce Dobrá 

Voda u Českých Budějovic (samostatná působnost - starosta) a vyjádření obecního úřadu 

ORP České Budějovice (přenesená působnost - sociální odbor). 

3. Sociální služba je poskytována terénní formou na části území Jihočeského kraje. 

Zařízení má registrované zázemí pečovatelské služby v Malenicích (obec I. typu ve správním 

obvodu ORP Strakonice), kde zároveň poskytuje tuto sociální službu. Službu také poskytuje i 

v dalších obcích:  

- Volyně (obec II. typu ve správním obvodu ORP Strakonice),  

- Nišovice (obec I. typu ve správním obvodu ORP Strakonice), 

- Radošovice (obec I. typu ve správním obvodu ORP Strakonice), 

- Chlumany (obec I. typu ve správním obvodu ORP Prachatice).  

Poskytovatel doloží vyjádření obce Malenice, kde má registrované zázemí služby a dále od 

příslušných obcí tzv. II. typu, pod které patří obce, na jejichž území je služba poskytována. 

V tomto případě se jedná o obec Volyně, Strakonice a Prachatice (samostatná působnost - 

starosta). Poskytovatel doloží vyjádření obecního úřadu ORP Strakonice a obecního úřadu 

ORP Prachatice (přenesená působnost - sociální odbor). 

4. Sociální služba je poskytována terénní formou na území celého Jihočeského kraje. 

Zařízení má registrované zázemí sociální služby v Českých Budějovicích. Poskytovatel doloží 

vyjádření města České Budějovice, kde má registrované zázemí služby a dále od všech obcí 

tzv. III. typu (samostatná působnost – starosta/primátor). Poskytovatel doloží vyjádření od 

všech obecních úřadů ORP (přenesená působnost - sociální odbor). 

 

 


