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Žádost o přístup do JASS 

Dobrý den, 

níže vám zasíláme informace týkající se zřízení přístupů do Jihočeské aplikace sociálních služeb (JASS). 

JASS slouží k nastavení parametrů a vyplnění výkonů sociálních služeb, které se budou nově vykazovat pouze 

prostřednictvím online aplikace JASS.  

Pro vstup do aplikace je nutné zřídit přístup. 

Jak zřídit přístup do JASS? 

1. Navštivte stránku https://jass.kraj-jihocesky.cz/zadost-o-pristup  

2. Zadejte kód (PIN) uvedený v příloze tohoto dopisu a poté stiskněte tlačítko „Pokračovat“. 

3. Zadejte jméno + příjmení + email osob, kterým má být zřízen přístup do aplikace.  

a. Počet osob za organizaci není omezen.  

b. Další osoby přidáte pomocí šedého tlačítka „+ Přidat osobu“. 

c. Zadané emaily budou použity pro zaslání dočasného hesla do JASS.  

d. Nezadávejte obecné emaily (např. info@...cz), vždy prosím zadejte emaily konkrétních osob. 

Každá osoba musí mít unikátní email, nelze zadat 1 stejný email ke 2 osobám. 

4. U jednotlivých osob vyberte z výběru službu, za kterou budou odpovědní a ke které jim bude 

zřízen přístup. Pokud službu nevyberete (neomezíte osobě přístup pouze na některé vaše služby), 
bude mít osoba přístup ke všem vašim službám (toto je vhodné např. pro statutárního zástupce). Po 

zadání osob stiskněte zelené tlačítko „Potvrdit“. 

Se zřízením přístupů prosím neotálejte. Zřiďte si je v nejbližším možném termínu, abychom mohli vaše žádosti 

zpracovat a přidělit vám hesla. S přístupovými údaji budete v JASS nastavovat parametry vašich sociálních 

služeb ještě letos (nejpozději do 31.12.2022).  

Předem děkuji. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 
S pozdravem 

Ing. Ivana Moravcová 

Referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti  

Příloha 

Kód (PIN) pro zřízení přístupu do JASS 

   

Naše č. j.: KUJCK 133339/2022  

Sp. zn.: OSOV 133339/2022/ivmor SO  

   

Vyřizuje: Ing. Ivana Moravcová  

Telefon: 386 720 635  

E-mail: moravcovai@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 15. 11. 2022  
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