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Požadavky obcí k příspěvku na výkon činnosti veřejného opatrovnictví na rok 2018 a sběr potřebných dat 

 

 

Vážená paní starostko, 

vážený pane starosto, 

 

v souvislosti s tvorbou příspěvku na výkon státní správy pro agendu veřejného opatrovnictví na rok 2018 byl Krajský 

úřad Jihočeského kraje osloven dopisem Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2017 s žádostí o kontaktování obcí za 

účelem zajištění sběru dat o počtu opatrovanců v jednotlivých obcích Jihočeského kraje. Rozhodným dnem pro 

zjišťování počtu opatrovanců je 31. 3. 2017.  

 

V případě, že Vaše obec vykonává funkci veřejného opatrovníka a bude nárokovat čerpání příspěvku na agendu 

veřejného opatrovnictví pro rok 2018, je nutné vyplnit tabulku v příloze tohoto sdělení. Vyplněnou tabulku zašlete 

Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí, nejpozději do 26. 4. 2017, a to prostřednictvím 

datové schránky (identifikátor DS: kdib3rr). Tyto údaje následně zašle Krajský úřad Jihočeského kraje 

Ministerstvu vnitra k dalšímu zpracování. Již v letošním roce 2017 obdržely některé obce na základě zaslaných údajů 

příspěvek na výkon činnosti veřejného opatrovnictví, a to ve výši 29 000 Kč na jednoho opatrovance.   

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, oslovuje tímto všechny obce s požadavkem na vyplnění 

aktuálních údajů do tabulky, která je přílohou tohoto sdělení. V případě, že obec nevykonává u žádné zletilé osoby 

funkci veřejného opatrovníka, vyplní do sloupce „počet opatrovanců“ číslo 0. Počty opatrovanců odvodí obec na 

základě rozhodnutí soudů o ustanovení obce veřejným opatrovníkem.  

 

Další informace k financování veřejného opatrovnictví a k agendě veřejného opatrovnictví lze vyhledat na webových 

stránkách Ministerstva vnitra (sekce: veřejná správa – příspěvek na výkon státní správy). Pro potřebné informace 

k problematice veřejného opatrovnictví se můžete rovněž obracet na odbor sociálních věcí krajského úřadu: 

 

 Mgr. Alena Schumann, mailto: schumann@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624 

 Mgr. Helena Kocmanová, mailto: kocmanova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 623, mobil: 724 842 394 

 Bc. Pavla Šimůnková, mailto: simunkova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 622 

 

 

 
Mgr. Pavla Doubková 
pověřená vedením odboru sociálních věcí 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
pracoviště B. Němcové 49/3, České Budějovice 
 

číslo jednací: KUJCK 37147/2017 
spisová značka: OSOV/37147/2017/simunkova SO 

 datum: 6. 4. 2017  vyřizuje: Bc. Pavla Šimůnková  telefon: 386 720 622 

mailto:schumann@kraj-jihocesky.cz
mailto:kocmanova@kraj-jihocesky.cz
mailto:simunkova@kraj-jihocesky.cz


 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 2 
 

Příloha: 

Tabulka pro uvedení počtu opatrovanců 

 

Rozdělovník:  

Starostky a starostové obcí Jihočeského kraje 


