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Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 14/2022/ZK-14 ze dne 24. 2. 2022 
  

Dodatek č. 1  
k Metodice 

 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 2022 
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Tímto dodatkem se 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 2022 (dále jen “Metodika“) schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 206/2021/ZK-8  
ze dne 24. 6. 2021 mění takto: 

1. V Části VII. Uzavření smlouvy, platební podmínky se původní odstavce 5 a 6, které zní: 

„5. Dotace bude vyplacena po uzavření smlouvy ve dvou splátkách: 
• 1. splátka do 15. 04. 2022 ve výši 60% poskytnuté dotace, 
• 2. splátka do 31. 07. 2022 ve výši 40% poskytnuté dotace. 

6. Výše uvedené termíny splátek se mohou změnit v závislosti na obdržení finančních prostředků od MPSV, 
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu. V případě, že finanční prostředky 
nebudou ze strany MPSV připsány včas na bankovní účet Jihočeského kraje, má Jihočeský kraj právo 
prodloužit termín splátky dle předchozího odstavce na nezbytně dlouhou dobu, avšak maximálně do 15 dnů 
ode dne obdržení finančních prostředků. O této skutečnosti je povinen Jihočeský kraj příjemce informovat 
prostřednictvím svých internetových stránek.“ 

nahrazují novými odstavci 5 a 6, které zní: 

„5. Celková roční dotace bude vyplácena několika splátkami vypočtenými: 
a) z dotací od MPSV poskytnutých v rámci rozpočtového provizoria, 
b) z doplatku dotace od MPSV poskytnutého dle schváleného státního rozpočtu. 

6. Termíny splátek se budou odvíjet od termínů obdržení dotace od MPSV. Jihočeský kraj se zavazuje 
vyplatit tyto splátky bez zbytečného prodlení. O termínech obdržení dotace od MPSV a o předpokládaných 
termínech vyplácení dotací jejich konečným příjemcům je povinen Jihočeský kraj příjemce informovat 
prostřednictvím svých internetových stránek.“. 

2. V Části XI. Harmonogram dotačního řízení se ruší text: 

„Uzavření smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli do 31. 3. 2022 
Termín výplaty 1. splátky dotace    do 15. 4. 2022 
Termín výplaty 2. splátky dotace    do 31. 7. 2022“. 

3. V Příloze č. 2 Vzor smlouvy se v čl. IV Výše dotace a vyplacení dotace původní odstavce 2 a 3, které 
zní: 

„2. Dotace bude vyplacena ve dvou bezhotovostních splátkách na účet příjemce takto: 
• 1. splátka do 15. 04. 2022 ve výši 60% poskytnuté dotace, 
• 2. splátka do 31. 07. 2022 ve výši 40% poskytnuté dotace. 

Varianta (pro příspěvkové organizace obcí): 
Dotace bude příjemci poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, tj. název, adresa, 
IČO, číslo bankovního účtu ve dvou bezhotovostních splátkách takto: 

• 1. splátka do 15. 04. 2022 ve výši 60% poskytnuté dotace, 
• 2. splátka do 31. 07. 2022 ve výši 40% poskytnuté dotace. 

Zřizovatel příjemce je povinen převést dotaci bezodkladně na účet příjemce. 
3. Výše uvedené termíny splátek se mohou změnit v závislosti na obdržení finančních prostředků od MPSV, 
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu. V případě, že finanční prostředky 
nebudou ze strany MPSV připsány včas na bankovní účet Jihočeského kraje, má Jihočeský kraj právo 
prodloužit termín splátky dle předchozího bodu na nezbytně dlouhou dobu, avšak maximálně do 15 dnů  
ode dne obdržení finančních prostředků. O této skutečnosti je povinen Jihočeský kraj příjemce informovat 
prostřednictvím svých internetových stránek.“ 

nahrazují novými odstavci 2 a 3, které zní: 

„2. Dotace bude vyplacena po uzavření smlouvy jednou splátkou. 
Varianta (pro příspěvkové organizace obcí): Dotace bude příjemci poskytnuta prostřednictvím bankovního 
účtu zřizovatele příjemce, tj. název, adresa, IČO, číslo bankovního účtu. Zřizovatel příjemce je povinen 
převést dotaci bezodkladně na účet příjemce. 
3. Navyšování dotace uvedené v odstavci 1 bude probíhat na základě uzavření samostatných dodatků 
k této smlouvě a ve splátkách, jejichž termíny se budou odvíjet od termínů obdržení dotace od MPSV. 
Jihočeský kraj se zavazuje vyplatit všechny splátky bez zbytečného prodlení. O termínech obdržení dotace 
od MPSV a o předpokládaných termínech vyplácení dotací jejich konečným příjemcům je povinen Jihočeský 
kraj příjemce informovat prostřednictvím svých internetových stránek.“. 
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4. Metodika se doplňuje o novou Přílohu č. 2a Dodatek ke smlouvě, která se použije pro druhou a další 
splátky dotace. Příloha č. 2a zní: 

Příloha č. 2a k Metodice 
 

Dodatek č. _ ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
č. SDO/OSOV/__/22 

(dále jen „dodatek“) 

Článek I. 
Smluvní strany 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650 
Zastoupený: doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., náměstkyní hejtmana, na základě plné moci udělené hejtmanem 
kraje dne XX.XX.XXXX 
Bankovní účet: 94-3126231/0710 

dále jako „poskytovatel“. 

a 

Název, adresa-sídlo 
IČO: ………….. 
zastoupené/statutární zástupce: …. (postavení, titul, jméno) 
Bankovní účet: …………………… 

dále jako „příjemce“. 

Článek II.  
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. SDO/OSOV/__/22 ze dne ________ (dále jen „smlouvy“) 
z důvodu poskytnutí další části dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění smlouvy v čl. IV o nový odst. _. 

Článek III.  
Změnová ustanovení 

Tímto dodatkem se mění smlouva takto: 

1. V čl. IV se za odstavec _ vkládá nový odstavec _, který zní: 

„5. Výše dotace dle odstavce 1 se navyšuje: 
a) pro druh sociální služby: ____________, identifikátor: ___________, v rozsahu dle Pověření  

č. OSOV/…/…, o částku ve výši _________________ Kč, 

b) pro druh sociální služby: ____________, identifikátor: ___________, v rozsahu dle Pověření  
č. OSOV/…/…, o částku ve výši _________________ Kč. 

Varianta (pro příspěvkové organizace obcí): Navýšení dotace bude příjemci poskytnuto prostřednictvím 
bankovního účtu zřizovatele příjemce, tj. název, adresa, IČO, číslo bankovního účtu. Zřizovatel příjemce je 
povinen převést navýšení dotace bezodkladně na účet příjemce.“. 

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že se řádně seznámil s Dodatkem č. 1 k Metodice, který byl schválený Zastupitelstvem 
Jihočeského kraje usnesením č. 14/2022/ZK-14 ze dne 24. 2. 2022. Tento Dodatek č. 1 k Metodice  
je pro příjemce závazný. 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě bude uveřejněn v registru smluv zřízeného podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že dodatek 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede poskytovatel. Varianta pro obce I. a II. typu a jejich obchodní společnosti a příspěvkové 
organizace: Příjemce bere na vědomí, že dodatek ke smlouvě bude uveřejněn na úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V případě, že tato Smlouva byla podepsána uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob,  
je vyhotovena v jenom stejnopise v elektronické podobě. V případě vlastnoručního podpisu smluvních stran 
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je Smlouva vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
1 výtisk. 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Varianta pro obce I. a II. typu a jejich obchodní společnosti a příspěvkové organizace: Tento 
dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany 
potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. 

7. O uzavření tohoto dodatku a poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením 
č. …/2022/ZK…… ze dne …….  

 

V Č. Budějovicích dne……………….   V ……………………………… dne………………..….. 

 

Poskytovatel:      Příjemce: 
 
 

________________________   _______________________________ 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.     
náměstkyně hejtmana      


