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METODICKÝ POKYN Č. 1/2019 K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O AKCEPTACI ZMĚNY 

VE SPECIFIKACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ROK 2020 
 

Žádost o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby, která je součástí základní sítě sociálních 

služeb Jihočeského kraje (dále jen „Žádost o akceptaci změny“), podává žadatel u sociálních 

služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen „Síť 

JčK“) a kterým bylo vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu na období 2019 - 2021 (dále jen „Pověření JčK“).  

Postup pro podání Žádosti o akceptaci změny je uveden v dokumentu Pravidla pro tvorbu 

a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který byl schválen Zastupitelstvem 

Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017.  

Žádost o akceptaci změny pro rok 2020, včetně povinných příloh Vyjádření obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (dále jen „Vyjádření OÚ ORP 

a obce“), se podává spolu s žádostí o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního řízení Jihočeského 

kraje na podporu sociálních služeb (dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále 

jen „Zákon“) jako její součást, resp. specifická příloha žádosti o dotaci v termínu stanoveném pro 

podávání žádostí tj. od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019. 

Postup a podmínky pro podání žádosti o dotaci jsou uvedeny v dokumentu Metodika pro poskytování 

účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, schváleného 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 220/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.  

Poskytovatel sociální služby je povinen v žádosti o dotaci řádně vyplnit všechny povinné údaje. 

Žádost o dotaci, musí být zpracována a podána v elektronické podobě prostřednictvím internetové 

aplikace OKslužby.  

Příklady/ možné situace při podávání Žádosti o akceptaci změny 
1. Poskytovatel sociální služby má registrovanou sociální službu (sociální služby), která je/jsou 

zařazena/é do Sítě JčK. V rámci podání žádosti o dotaci prostřednictvím aplikace OKslužby podá 

specifickou přílohu Žádost o akceptaci změny na příslušnou sociální službu, včetně povinných 

příloh Vyjádření OÚ ORP a obce, u které žádá o akceptaci změny. 

2. Poskytovatel má více sociálních služeb zařazených do Sítě JčK a akceptace změny se vztahuje 

ke službě již podpořené v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V 

(dále jen „IP 5“)1. Poskytovatel sociální služby podá žádost o dotaci na službu/y nefinancované 

v rámci IP 5 a zároveň přiloží k žádosti o dotaci specifickou přílohu Žádost o akceptaci změny, 

včetně povinných příloh Vyjádření OÚ ORP a obce, na sociální službu/y financované z IP 5.  

3. Poskytovatel sociální služby má jedinou registrovanou sociální službu zařazenou do Sítě JčK již 

podpořenou v rámci IP 5. V tomto případě nepodává poskytovatel žádost o dotaci prostřednictvím 

aplikace OKslužby, ale v případě změn ve specifikaci sociální služby uvedené v Pověření JčK, 

podá Žádost o akceptaci změny společně s povinnými přílohami Vyjádření OÚ ORP a obce 

datovou schránkou, a to ve stanoveném termínu, tj. od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019.   

 

                                                           
1 Jedná se o tyto sociální služby: azylové domy, sociálně terapeutické dílny. 
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 Diagram podávání Žádostí o akceptaci změny 

 

 

V případě dotazů k podávání Žádosti o akceptaci změny kontaktujte Bc. Lucii Sedláčkovou 

386 720 741 (sedlackova@kraj-jihocesky.cz), nebo Mgr. Moniku Hanzelyovou 386 720 814 

(hanzelyova@kraj-jihocesky.cz). 

 

Metodický pokyn č. 1/2019 k podávání Žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální služby pro 

rok 2020 zpracoval OSOV dne 11. 9. 2019. 
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