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1 Úvodní ustanovení  
 

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen „Pravidla“) 

upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro naplňování sítě sociálních služeb  

v Jihočeském kraji (dále “Síť JčK“). Základní parametry1 Sítě JčK budou stanovené v průběhu 

procesu plánování sociálních služeb. Síť JčK bude součástí Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihočeském kraji a bude následně naplňována konkrétními sociálními 

službami v souladu s těmito Pravidly.  

Naplňování Sítě JčK na území kraje bude probíhat ve vzájemné spolupráci Jihočeského kraje 

s obcemi. Potřebnost sociálních služeb bude prvotně zjišťována na místní úrovni v rámci 

realizace činnosti sociální práce a procesu tvorby komunitních plánů sociálních služeb. 

K těmto informacím bude Jihočeský kraj při zařazování sociálních služeb do základní  

a podmíněné Sítě JčK přihlížet. 

 

Tato Pravidla, ani v nich uvedené postupy a procesy, nenahrazují postupy související  

s registrací sociální služby nebo s podáváním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Jihočeského kraje. 

 

Na zařazení sociální služby do Sítě JčK není právní nárok. Jihočeský kraj rozhoduje o tvorbě 

a aktualizaci Sítě JčK v samostatné působnosti v souladu s § 3 a § 95 zákona o sociálních 

službách.  

 

Sociálním službám zařazeným do Sítě JčK pro rok 2018 nevzniká automaticky nárok 
na zařazení do Sítě JčK na následující období.  

Poskytovatelé, kteří mají zájem zařadit sociální službu do Sítě JčK na období 2019 – 2021, 
musí postupovat v souladu s těmito Pravidly a podat příslušnou žádost. 

 

Pravidla jsou zpracována v návaznosti na tyto právní předpisy:  

a) zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o sociálních službách“);  

b) vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů;  

c) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;  

d) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

  

                                                
1 Územní dostupnost, kapacita sociálních služeb podle druhů a cílových skupin, atd. 
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2 Zásadní změny při tvorbě a aktualizaci Sítě JčK 
 

1. Změna pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 

Tato nová Pravidla2 účinná od 1. 1. 2018 nahrazují Pravidla3 účinná do 31. 12. 2017, tzn.: 

 ruší postup pro podání žádosti o zařazení sociální služby do Sítě JčK, resp. postup 

pro podání žádosti o akceptaci změn v jednotkách sociálních služeb definovaný 

v Pravidlech účinných do 31. 12. 2017, 

 ruší termín pro podání žádosti o zařazení do Sítě JčK (do 31. 3.), resp. termín pro 

akceptaci změn v jednotkách sociálních služeb (do 31. 7.). 

 

2. Změna délky období, po které může být sociální služba zařazena do základní Sítě 

JčK 

 Zásadní změna se týká období, po které může být sociální služba zařazena do 

základní Sítě JčK – nově budou sociální služby (v případě splnění podmínek) 

zařazovány do základní Sítě JčK na období tří let, resp. na období do roku 2021.  

 

3. Změna ve způsobu podání žádosti o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK  

 Všichni poskytovatelé, kteří mají zájem o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK 

na období 2019 – 2021, nově musí v r. 2018 podat žádost v souladu s těmito Pravidly, 

a to v termínu od 15. 9. do 31. 10. 2018 jako specifickou přílohu žádosti o dotaci  

v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb (dle §101a 

zákona o sociálních službách). 

 

4. Změna ve způsobu podání žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby 

zařazené do základní Sítě JčK 

 Žádost se nově podává v souladu s těmito Pravidly, a to pouze v termínu od 15. 9. 

do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém má dojít k aktualizaci 

předmětné změny v základní Síti JčK jako specifická příloha žádosti o dotaci v rámci 

dotačního řízení Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb (dle §101a zákona o 

sociálních službách).  

 

5. Změna – podmíněná Síť JčK 

 U služeb zařazených do podmíněné Sítě JčK pro rok 2018 se nově vyžaduje, aby do  

31. 10. 2018 podali průběžnou zprávu o realizaci projektu financovaného 

z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Pro rok 2018 byla Síť JčK stanovena ještě dle Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v 

Jihočeském kraji účinných do 31. 12. 2017.  

  

                                                
2 Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
3 Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
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3 Definice pojmů  
 

Síť JčK  

 Síť JčK je členěna na základní a podmíněnou.  

 Do Sítě JčK se mohou hlásit pouze sociální služby registrované dle zákona o sociálních 

službách, které mají územní působnost v Jihočeském kraji. 

 Jihočeský kraj má právo nezařadit sociální službu do Sítě JčK, má právo neakceptovat 

změny ve specifikaci sociální služby, případně zařadit službu do Sítě JčK pouze 

v částečné kapacitě, v odůvodněných případech má kraj právo vyřadit sociální službu 

ze Sítě JčK. 

Základní Síť JčK  

 Pro účely těchto Pravidel se základní Sítí JčK rozumí souhrn sociálních služeb, které 

v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností 

napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou  

v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními  

a jinými zdroji.  

 Do základní Sítě JčK nejsou zařazeny sociální služby s nadregionální a celostátní 

působností, které jsou financovány v rámci dotačního řízení Ministerstva práce  

a sociálních věcí v oblasti podpory sociálních služeb. Důvodem je skutečnost, že tyto 

služby jsou financovány z jiných zdrojů a kraj nedisponuje dostatečnými informacemi 

o jejich personálním, provozním a finančním zajištění na svém území.  

 Základní Síť JčK je součástí schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Jihočeského kraje, příp. akčního plánu.  

 Do základní Sítě JčK mohou být zařazeny pouze sociální služby poskytované na území 

Jihočeského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách, a které jsou na základě 

vyhodnocení parametrů potřebné, dostupné, efektivní a kvalitní.  

Podmíněná Síť JčK  

 Pro účely těchto Pravidel se podmíněnou Sítí JčK rozumí souhrn sociálních služeb, 

které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území Jihočeského kraje  

a jsou finančně podpořeny z evropských zdrojů, zejména v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost. Netýká se sociálních služeb financovaných v rámci 

individuálních projektů realizovaných Jihočeským krajem4. 

 Do podmíněné Sítě JčK mohou být zařazeny sociální služby za účelem možnosti čerpat 

finanční podporu pro vznik nových služeb nebo realizaci změn u stávajících služeb 

např. navýšení kapacity, rozšíření územní působnosti, podpora specifických činností, 

a to v souladu s konkrétní výzvou v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Zařazení do podmíněné Sítě JčK bude trvat pouze po dobu finanční podpory sociální 

služby z projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.  

Krajská koordinační skupina (KKS) 

 KKS je ustanovena na základě usnesení Rady Jihočeského kraje jako poradní orgán 

pro oblast sociálních služeb na území Jihočeského kraje. 

 Je složená ze zástupců samosprávy, poskytovatelů sociálních služeb, odborníků na 

sociální oblast a zaměstnanců Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského 

kraje. 

 Posuzuje soulad provedeného formálního a věcného hodnocení žádostí s těmito 

Pravidly a vydává stanovisko k jednotlivým žádostem, resp. sociálním službám. 

                                                
4 Výzva č. 03_15_005 Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti 

na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. 
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4 Základní Síť JčK – proces tvorby a aktualizace 
 

Tvorba základní Sítě JčK bude v roce 2018 vycházet z procesu plánování sociálních 

služeb. Základní Síť JčK bude součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a bude: 

 definována kapacitami a dalšími příslušnými parametry pro dané území a každý 

druh sociální služby bez uvedení konkrétních poskytovatelů, resp. jimi 

poskytovaných sociálních služeb; 

 naplňována konkrétními sociálními službami až na základě podaných žádostí 

poskytovatelů sociálních služeb v souladu s těmito Pravidly. 

 

Aktualizace základní Sítě JčK v období 2019 – 2021 bude možná každoročně, vždy ve 

stanoveném termínu, a to dle odůvodněných potřeb a vývoje v oblasti sociálních služeb 

poskytovaných v Jihočeském kraji.  

 

Aktualizace základní Sítě JčK je prováděna na základě: 

 dostupných podkladů a informací o potřebnosti stávajících sociálních služeb v rámci 

procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni; 

 podnětů ze strany zástupců zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb; 

 výše disponibilních finančních prostředků.  

 

Jedním ze základních nástrojů aktualizace základní Sítě JčK je průběžné posuzování 

potřebnosti, dostupnosti, efektivity a kvality sociálních služeb. Toto posuzování probíhá na 

základě dostupných dat z vlastních zdrojů kraje, informací od obcí a také jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb, v neposlední řadě též na základě informací a podnětů ze 

strany uživatelů sociálních služeb. V rámci tohoto posuzování je poskytovatel sociálních 

služeb povinen umožnit provádění průběžného monitoringu nebo kontrol sociálních služeb v 

místě jejich poskytování. 

 

Způsoby aktualizace základní Sítě JčK: 

a) zařazení sociální služby do základní Sítě JčK na základě předložené žádosti 

zpracované v souladu s těmito Pravidly;  

b) akceptace změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní Sítě JčK, 

na základě předložené žádosti zpracované v souladu s těmito Pravidly;  

c) vyřazení sociální služby ze základní Sítě JčK na základě hlášení změny (zejm. zrušení 

registrace sociální služby) nebo z důvodu neplnění povinností poskytovatele, viz 

VYŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZE ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK. 
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4.1 Žádosti – základní Síť JčK 

V rámci procesu tvorby a aktualizace základní Sítě JčK rozlišujeme 2 druhy žádostí: 

1. ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK 

2. ŽÁDOST O AKCEPTACI ZMĚNY VE SPECIFIKACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ZÁKLADNÍ SÍŤ JČK 

 

Způsob podání žádosti 

Žádost o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK či žádost o akceptaci změny ve 

specifikaci sociální služby se nově podává spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního 

řízení Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb (dle §101a zákona o sociálních 

službách) jako součást, resp. jako specifická příloha žádosti o dotaci. 

 

Oprávnění žadatelé 

Fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78 zákona 

o sociálních službách na uvedený druh sociální služby, a sociální službu již poskytují nebo 

jsou na zahájení poskytování sociální služby připraveni5. 

 

Termín podání žádosti  

Žádost o zařazení do základní Sítě JčK nebo žádost o akceptaci změny ve specifikaci sociální 

služby lze podat v termínu od 15. 9. do 31. 10. a to vždy v kalendářním roce, který předchází 

roku, pro který má být sociální služba zařazena do základní Sítě JčK nebo má být akceptována 

změna ve specifikaci sociální služby již zařazené do základní Sítě JčK. 

 

4.1.1 Žádost o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK 

Žádost 

Žádost o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK na období 2019 – 2021 (dále jen 

žádost) podává žadatel na příslušném formuláři6.  

Žádost bude podána na konkrétní místo v síti. 

Žádost podepisuje osoba oprávněná k zastupování právnické osoby. 

 

Povinné přílohy žádosti  

 Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností7 (ORP) a Vyjádření obce  

k potřebnosti sociální služby v souvislosti se zařazením sociální služby do Sítě 

sociálních služeb Jihočeského kraje nebo v souvislosti s podáním žádosti o akceptaci 

změny ve specifikaci sociální služby doložené na příslušném formuláři8. 

 

  

                                                
5 Je vydaná registrace dle zákona o sociálních službách, avšak je odložen termín zahájení poskytování 

sociální služby. 
6 Formulář žádosti bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje 
7 17 ORP v JčK: Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, 
Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, 
Vimperk, Vodňany 
8 Formulář vyjádření bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje 
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Způsob a termín podání žádosti 

Žádost se podává spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na 

podporu sociálních služeb (dle §101a zákona o sociálních službách) jako součást, resp. 

specifická příloha žádosti o dotaci v termínu od 15. 9. do 31. 10., a to vždy v kalendářním 

roce, který předchází roku, pro který má být sociální služba zařazena do základní Sítě JčK. 

 

Období zařazení sociální služby do základní Sítě JčK 

Období zařazení sociální služby do základní Sítě JčK je nově stanoveno na roky 2019 – 2021.  

Poskytovatelé, kteří mají zájem zařadit sociální službu do základní Sítě JčK na období 2019 

– 2021, musí (v souladu s těmito Pravidly) v roce 2018 podat žádost. 

 

4.1.2 Žádost o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby – základní Síť JčK 

Žádost  

Žádost o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby (dále jen žádost) podává žadatel 

na příslušném formuláři9.  

Za právnickou osobu žádost podepisuje osoba oprávněná k zastupování právnické osoby.  

 

Žadatel podává žádost u sociálních služeb, které jsou součástí základní Sítě JčK, pouze 

v případě splnění podmínky, že změna u konkrétní sociální služby již nastala a byla 

skutečně promítnuta do poskytování této sociální služby, není-li po individuální konzultaci a ve 

specifických případech stanoveno jinak. Žádost o akceptaci nastalé změny je tudíž podávána 

až poté, co byla změna žadatelem uvedena do praxe.  

 

Povinné přílohy žádosti  

 Vyjádření OÚ ORP10 a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v souvislosti se 

zařazením sociální služby do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje nebo  

v souvislosti s podáním žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby 

doložené na příslušném formuláři11. 

 

Způsob a termín podání žádosti 

Žádost se podává spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na 

podporu sociálních služeb (dle §101a zákona o sociálních službách) jako součást, resp. 

specifická příloha žádosti o dotaci v termínu od 15. 9. do 31. 10., a to vždy v kalendářním 

roce, který předchází roku, pro který má být akceptována změna ve specifikaci sociální služby 

zařazené do základní Sítě JčK. 

  

                                                
9 Formulář žádosti bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje 
10 17 ORP v JčK: Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, 
Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, 
Vimperk, Vodňany 
11 Formulář vyjádření bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje 
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4.1.3 Rekapitulace termínů pro podání žádosti – základní Síť JčK 

Termín pro podání 
žádosti: 

Druh žádosti: 

Zařazení sociální služby do 
základní Sítě JčK 

na období 

Akceptace změny ve 
specifikaci sociální služby  

na období 

15. 9. 2018 – 31. 10. 2018 2019 – 2021 ----------------- 

15. 9. 2019 – 31. 10. 2019 

2020 – 2021 

Týká se sociálních služeb dosud 
nezařazených do základní Sítě 
JčK, a to pouze na volná místa 

v základní Síti JčK. 

2020 – 2021 

Týká se sociálních služeb 
zařazených do základní Sítě 

JčK. Změna (vyjma údajů, které 
nemají vliv na dostupnost 

služby12) může být 
akceptována pouze pro volná 

místa v základní Síti JčK. 

15. 9. 2020 – 31. 10. 2020 

2021 

Týká se sociálních služeb dosud 
nezařazených do základní Sítě 
JčK, a to pouze na volná místa 

v základní Síti JčK. 

2021 

Týká se sociálních služeb 
zařazených do základní Sítě 

JčK. Změna (vyjma údajů, které 
nemají vliv na dostupnost 

služby13) může být 
akceptována pouze pro volná 

místa v základní Síti JčK. 

Tabulka 1 – Rekapitulace termínů pro podání žádosti o zařazení sociální služby do základní Sítě JčK či žádosti  
o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby zařazené do základní Sítě JčK 

4.2 Posuzování žádostí – základní Síť JčK 

Proces posuzování žádosti se skládá z těchto fází: 

1. FORMÁLNÍ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI; 

2. HODNOCENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY; 

3. VĚCNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI; 

4. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK V KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINĚ; 

5. SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZÁKLADNÍ SÍTĚ JČK V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH JIHOČESKÉHO 

KRAJE. 

1. Formální posouzení žádosti  

Přijaté žádosti jsou formálně posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. Toto posouzení žádosti zahrnuje, zda:  

a) žádost byla podána oprávněným žadatelem,  
b) žádost byla podána ve stanoveném termínu,  
c) jsou v žádosti vyplněny všechny údaje,  
d) jsou doloženy veškeré povinné přílohy.  

Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. 

V případě formálních nedostatků mohou pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje vyzvat žadatele k odstranění nedostatků, k čemuž mu poskytnou lhůtu  

5 pracovních dnů. 

                                                
12 Např. formální údaje, název zařízení,… 
13 Např. formální údaje, název zařízení,… 
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2. Hodnocení kvalifikačních předpokladů sociální služby  

Pro hodnocení sociálních služeb jsou stanoveny kvalifikační předpoklady:  

1) Soulad sociální služby se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského 

kraje, resp. soulad s akčním plánem SPRSS Jihočeského kraje. 

2) Kladné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby doložené na předepsaném 

formuláři14. Toto vyjádření se nevyžaduje u organizací zřizovaných Jihočeským krajem. 

3) Kladné stanovisko OÚ ORP k potřebnosti sociální služby doložené na předepsaném 

formuláři15. Toto vyjádření se nevyžaduje u organizací zřizovaných Jihočeským krajem. 

4) Potřebnost služby je žadatelem řádně a reálně odůvodněna v žádosti o zařazení sociální 

služby do Sítě JčK. 

Sociální služba postoupí do věcného hodnocení pouze za předpokladu, že splní všechny 

kvalifikační předpoklady. Přijaté žádosti jsou posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského 

úřadu Jihočeského kraje. 

3. Věcné posouzení žádosti 

Pokud sociální služba splní všechny kvalifikační předpoklady, bude věcně hodnocena dle 

hodnotících parametrů16 

1. Parametr potřebnosti    (0 – 20 bodů) 

2. Parametr dostupnosti    (0 – 20 bodů) 

3. Parametr efektivity     (0 – 20 bodů) 

4. Parametr kvality a transparentnosti  (0 – 20 bodů) 

5. Parametr nákladů a výnosů   (0 – 20 bodů) 

Při věcném posuzování žádosti může být přihlédnuto k prokazatelným specifikům sociální 

služby v rámci hodnocení sociální služby. Pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje posuzují došlé žádosti a v případě nejasností mohou vyzvat žadatele 

k doplnění údajů, k čemuž mu poskytnou lhůtu 5 pracovních dnů. 

4. Projednání návrhu základní Sítě JčK v Krajské koordinační skupině 

Žádosti nevyloučené při formálním posouzení jsou pracovníky Odboru sociálních služeb 

Krajského úřadu Jihočeského kraje předloženy k posouzení Krajské koordinační skupině. 

KKS posuzuje soulad provedeného formálního a věcného hodnocení s těmito Pravidly  

a vydává stanovisko k jednotlivým žádostem, resp. sociálním službám. 

Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné stanovisko KKS, jsou zařazeny do návrhu 

základní Sítě JčK, který je následně předložen samosprávným orgánům Jihočeského kraje 

k projednání a schválení. 

5. Schválení návrhu základní Sítě JčK v samosprávných orgánech Jihočeského 

kraje 

Pokud samosprávné orgány Jihočeského kraje schválí zařazení sociální služby do základní 

Sítě JčK, bude na danou sociální službu vydáno Pověření. Po schválení základní Sítě JčK  

v Zastupitelstvu Jihočeského kraje bude základní Síť JčK zveřejněna na Sociálním portálu 

Jihočeského kraje, zveřejňovány budou průběžně také její změny. Průběžně je o základní Síti 

JčK informována Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. 

                                                
14 Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v souvislosti se zařazením sociální 
služby do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje nebo v souvislosti s podáním žádosti o akceptaci 
změny ve specifikaci sociální služby 
15 Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v souvislosti se zařazením sociální 
služby do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje nebo v souvislosti s podáním žádosti o akceptaci 
změny ve specifikaci sociální služby 
16 Formulář hodnotících parametrů bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 
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4.3 Vyřazení sociální služby ze základní Sítě JčK 

Sociální služba může být vyřazena ze základní Sítě JčK v těchto případech: 

1. zrušením registrace sociální služby; 

2. neplněním povinností poskytovatele stanovených v: 

a. Pověření,  

b. Metodice pro poskytování finanční podpory,  

c. Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb, 

d. Smlouvě o zajištění sociální služby v rámci individuálního projektu. 

 

Vyřazení sociální služby ze základní Sítě JčK na základě neplnění povinností stanovených 

v bodě 2 a následné ukončení platnosti Pověření bude projednáno Krajskou koordinační 

skupinou a musí být schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Poskytovatel bude o této 

skutečnosti následně písemně informován. 

 

5 Podmíněná Síť JčK – proces tvorby a aktualizace 
 

Podmíněná Síť JčK 

Zařazení do podmíněné Sítě JčK bylo zavedeno z důvodu požadavku zařazení sociální služby 

do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí o finanční podporu z evropských 

zdrojů, zejména v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou 

vyhlašovány nepravidelně a termín pro podání žádosti bývá obvykle v rozmezí několika 

měsíců, standardní postup zařazení do Sítě JčK by neumožnil poskytovatelům sociálních 

služeb působícím v Jihočeském kraji získat finanční podporu sociální služby z konkrétních 

výzev Operačního programu Zaměstnanost. Tím by mohli být postaveni do nevýhodné situace 

oproti žadatelům z jiných regionů ČR. Proto je umožněno podávat žádosti o zařazení do 

podmíněné Síte JčK průběžně (nejpozději 50 kalendářních dnů před termínem jednání 

Zastupitelstva Jihočeského kraje viz kapitola ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO 

PODMÍNĚNÉ SÍTĚ JČK).  

Tyto sociální služby budou v popisu Sítě JčK vedeny odděleně, a to na dobu určitou (pouze 

po dobu finanční podpory sociální služby v rámci příslušného projektu Operačního programu 

Zaměstnanost). 

 

Zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK nezakládá jakékoli právo či nárok zařadit 

sociální službu do základní Sítě JčK po ukončení platnosti zařazení sociální služby do 

podmíněné Sítě JčK. V případě zájmu poskytovatele sociální služby o zařazení do základní 

Sítě JčK musí být podána nová žádost a bude postupováno podle těchto Pravidel. 

 

Podmíněná Síť JčK v roce 2018 

Služby zařazené do podmíněné Sítě JčK pro  rok 2018 budou součástí podmíněné Sítě JčK 

též v dalším období. Podmínkou je předložení průběžné zprávy o realizaci projektu17 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost v termínu do 31. 10. 2018 

v listinné podobě (poštou, případně osobně na podatelnu krajského úřadu: U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice) nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové 

schránky, identifikátor datové schránky krajského úřadu: kdib3rr).  

                                                
17 Vzor formuláře bude zveřejněn na sociálním portálu Jihočeského portálu 
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Aktualizace podmíněné Sítě JčK je prováděna na základě: 

 dostupných podkladů a informací o potřebnosti stávajících sociálních služeb v rámci 

procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni; 

 podnětů ze strany zástupců zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.  

 

Způsoby aktualizace podmíněné Sítě JčK: 

a) zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK těch poskytovatelů, kteří budou žádat 

o finanční podporu z evropských zdrojů, zejm. z Operačního programu Zaměstnanost;  

b) vyřazení sociální služby z podmíněné Sítě JčK na základě hlášení změny (zejm. 

zrušení registrace sociální služby) nebo z důvodu neplnění povinností poskytovatele, 

viz VYŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Z PODMÍNĚNÉ SÍTĚ JČK.  

5.1 Žádost o zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK 

Žádost  

Žádost o zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK (dále jen žádost) u sociálních služeb, 

u kterých poskytovatel předpokládá finanční podporu z evropských zdrojů, zejm. z Operačního 

programu Zaměstnanost, podává žadatel na příslušném formuláři18.  

Může se jednat o novou sociální službu nebo změny v jednotkách u sociálních služeb, které 

jsou součástí základní Sítě JčK.  

Žádost podepisuje osoba oprávněná k zastupování právnické osoby. 

Způsob podání žádosti 

 V listinné podobě (poštou, případně osobně na podatelnu krajského úřadu: U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) nebo  

 v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky, identifikátor datové schránky 

krajského úřadu: kdib3rr). 

Oprávnění žadatelé 

Fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78 zákona 

o sociálních službách na uvedený druh sociální služby, a sociální službu již poskytují nebo 

mají záměr poskytovat na území Jihočeského kraje. 

Povinné přílohy žádosti  

 Vyjádření OÚ ORP19 a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v souvislosti se 

zařazením sociální služby do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje nebo  

v souvislosti s podáním žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby. 

 Doplňující informace z projektové žádosti týkající se názvu a cíle projektu, partnerů 

projektu, období realizace projektu, klíčových aktivit, celkových nákladů projektu, 

očekávaných výstupů (indikátory), doby a způsobu udržitelnosti výstupů.  

Termíny pro podávání žádosti  

 Průběžně 

 Žádost lze podat nejpozději 50 kalendářních dnů před termínem jednání 

Zastupitelstva Jihočeského kraje. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách 

Jihočeského kraje http://www.kraj–jihocesky.cz v sekci Samospráva kraje / 

Zastupitelstvo kraje / Plánované termíny jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje20. 

                                                
18 Formulář žádosti bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje 
19 17 ORP v JčK: Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, 
Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, 
Vimperk, Vodňany 
20 http://www.kraj-jihocesky.cz/1612/planovane_terminy_jednani_zastupitelstva_jihoceskeho_kraje.htm  

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/1612/planovane_terminy_jednani_zastupitelstva_jihoceskeho_kraje.htm
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Období zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK 

Období zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK je stanoveno na dobu trvání finanční 

podpory sociální služby z evropských zdrojů, zejm. z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Průběžná zpráva o realizaci projektu 

Sociální služby zařazené do podmíněné Sítě JčK mají povinnost předkládat každoročně 

průběžnou zprávu o realizaci projektu, a to vždy do 31. 10. v listinné podobě (poštou, 

případně osobně na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje) nebo v elektronické 

podobě (prostřednictvím datové schránky). 

Nesplnění této povinnosti je důvodem k vyřazení sociální služby z podmíněné Sítě JčK. 

Pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje mohou vyzvat 

poskytovatele k předložení zprávy, k čemuž mu poskytnou lhůtu 5 pracovních dnů. 

5.2 Posuzování žádostí – podmíněná Síť JčK 

Posuzování žádosti se skládá z těchto fází: 

1. FORMÁLNÍ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI; 

2. VĚCNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI; 

3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PODMÍNĚNÉ SÍTĚ JČK V KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINĚ; 

4. SCHVÁLENÍ NÁVRHU PODMÍNĚNÉ SÍTĚ JČK V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH JIHOČESKÉHO 

KRAJE 

1. Formální posouzení žádosti  

Přijaté žádosti jsou formálně posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. Toto posouzení žádosti zahrnuje, zda:  

a) žádost byla podána oprávněným žadatelem,  
b) žádost byla podána ve stanoveném termínu,  
c) jsou v žádosti vyplněny všechny údaje,  
d) jsou doloženy povinné přílohy.  

Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího hodnocení.  

V případě formálních nedostatků mohou pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje vyzvat žadatele k odstranění nedostatků, k čemuž mu poskytnou lhůtu  

5 pracovních dnů. 

V případě oprav formálních nedostatků z důvodu pochybení na straně žadatele nelze ze strany 

kraje garantovat dodržení všech administrativních lhůt (např. termín pro projednání žádosti 

v samosprávných orgánech Jihočeského kraje, termín pro podání žádosti o dotaci v rámci 

daných výzev OPZ). 

 

2. Věcné posouzení žádosti  

Při věcném posouzení žádostí nebude použit stejný postup jako pro zařazování sociálních 

služeb do základní Sítě JčK popsaný v kapitole Základní Síť JčK – proces tvorby a aktualizace 

– VĚCNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI, a to ani v části kvalifikačních předpokladů ani u hodnotících 

parametrů. 

Žádosti budou hodnoceny pouze na základě doložených povinných příloh. 

 

Přijaté žádosti jsou věcně posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského 

kraje. Pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje posuzují došlé 

žádosti a v případě nejasností mohou vyzvat žadatele k doplnění údajů, k čemuž mu 

poskytnou lhůtu 5 pracovních dnů.  
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3. Projednání návrhu podmíněné Sítě JčK v Krajské koordinační skupině 

Po formálním a věcném posouzení jsou žádosti pracovníky Odboru sociálních služeb 

Krajského úřadu Jihočeského kraje předloženy k projednání Krajské koordinační skupině. 

KKS posuzuje soulad provedeného formálního a věcného hodnocení s těmito Pravidly  

a vydává stanovisko k jednotlivým žádostem, resp. sociálním službám. 

Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné stanovisko KKS, jsou zařazeny do návrhu 

podmíněné Sítě JčK, který je následně předložen samosprávným orgánům Jihočeského kraje 

k projednání a schválení. 

 

4. Schválení návrhu podmíněné Sítě JčK v samosprávných orgánech 

Jihočeského kraje 

Pokud samosprávné orgány Jihočeského kraje schválí zařazení sociální služby do podmínění 

Sítě JčK, bude na danou sociální službu vydáno Pověření. Po schválení podmíněné Sítě JčK 

v Zastupitelstvu Jihočeského kraje bude podmíněná Síť JčK zveřejněna na Sociálním portálu 

Jihočeského kraje, zveřejňovány budou průběžně také její změny. Průběžně je o podmíněné 

Síti JčK informována Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. 

5.3 Vyřazení sociální služby z podmíněné Sítě JčK 

Sociální služba může být vyřazena z podmíněné Sítě JčK v těchto případech: 

1. zrušením registrace sociální služby; 

2. neplněním povinností poskytovatele stanovených v Pověření;  

3. nezískání finanční podpory z evropských zdrojů; 

4. ukončení čerpání finanční podpory z evropských zdrojů.  

V případech uvedených v bodech 2, 3 nebo 4 bude Krajskou koordinační skupinou projednán 

návrh na vyřazení sociální služby z podmíněné Sítě JčK a ukončení platnosti Pověření. 

Stanovisko KKS bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu Jihočeského kraje. Poskytovatel 

bude o vyřazení sociální služby z podmíněné Sítě JčK písemně informován. 

 

6 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
 

Poskytovatelé sociálních služeb zařazení do Sítě JčK budou krajem pověřeni k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu. Pověření je vydáno v souladu s Rozhodnutím Komise 

(2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu. 

 

Pověření – základní Síť JčK 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) je  

u sociálních služeb zařazených do základní Sítě JčK vydáváno maximálně na období 

platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.  

Zařazení sociální služby do základní Sítě JčK a vydání Pověření je jednou z podmínek pro 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění sociálních služeb v následujících 

třech letech, resp. období do roku 2021.  

Postup a podmínky pro poskytnutí dotace jsou upraveny v samostatných dokumentech 

schválených samosprávnými orgány kraje (viz www.kraj-jihocesky.cz Krajský úřad / Odbor 

sociálních věcí / Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok xxx). 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
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Pověření – služby podporované v rámci tzv. individuálních projektů 

V případě sociálních služeb podporovaných v rámci tzv. individuálních projektů Jihočeského 

kraje je Pověření vydáno max. na období trvání finanční podpory sociálních služeb v rámci 

těchto projektů. 

 

Pověření – podmíněná Síť JčK 

V případě sociálních služeb zařazených do podmíněné Sítě JčK je toto Pověření vydáno 

pouze do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

kterým je přistoupeno k Pověření, resp. na dobu finanční podpory sociální služby z evropských 

zdrojů, zejm. z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

7 Závěrečná ustanovení  
 

Rozhodnutí o zařazení sociální služby do Sítě JčK nebo akceptace změny ve specifikaci 

sociální služby v Síti JčK již zařazené mimo termíny a postupy stanovené těmito Pravidly 

je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje, a to pouze v případech hodných zvláštního 

zřetele, ve kterých hrozí ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb.  

Tato Pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 434/2017/ZK-10 

ze dne 14. 12. 2017 a jsou účinná od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.  

Za aktualizace těchto Pravidel odpovídá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského 

kraje. 


