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Část I. 

Úvodní ustanovení 

1. Vydáním tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) 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 schválené Zastupitelstvem Jihočeského 
kraje usnesením č. 206/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem 
Jihočeského kraje usnesením č. 14/2022/ZK-14 ze dne 24. 2. 2022 a Dodatku č. 2 schváleného 
Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 100/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 (dále jen „Metodika“) 
Jihočeský kraj reaguje na poskytnutí doplatku dotace ze státního rozpočtu určeného na dofinancování 
nákladů sociálních služeb v roce 2022. 

2. Jihočeský kraj v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s cílem transparentního a nediskriminačního rozdělení 
dofinancování poskytovatelům sociálních služeb vyhlašuje 2. kolo dotačního řízení, které je upraveno 
tímto Dodatkem. 

3. Dotační řízení je nastaveno v souladu se zákonem o sociálních službách a evropskou legislativou v oblasti 
tzv. veřejné podpory, konkrétně v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011,  
č. 2012/21/EU, 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. 

4. Dodatek upravuje pravidla a podmínky pouze pro poskytnutí dotace na dofinancování ve 2. kole (dále jen 
„dotace na dofinancování“), postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro posouzení žádosti včetně 
uvedeného rozpočtu a požadavku na dotaci na dofinancování, stanovení výše dotace na dofinancování, 
čerpání, finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace na dofinancování. Součástí Dodatku jsou  
i závazné formuláře a vzory dokumentů. V případech neřešených v tomto Dodatku se užijí ustanovení 
v Metodice. 

Část II.  

Forma a účel dotace na dofinancování 

1. Dotace na dofinancování bude příjemci poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho 
plněním závazku veřejné služby a bude poskytnuta jako neinvestiční. 

2. Účelem dotace na dofinancování je spolufinancování nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních 
služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, resp. v případě sociálních služeb azylové domy, domy  
na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 1. 7. 2022  
do 31. 12. 2022, v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních 
činností na území kraje (dále jen “Pověření“). Výčet a charakteristiky základních činností jsou uvedené  
v zákoně o sociálních službách a rozsah úkonů je stanovený ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dotace na dofinancování se neposkytuje na tyto účely: 

a) zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách), 

b) úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče 
je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Část III.  

Podmínky pro poskytnutí dotace na dofinancování 

1. Dotace na dofinancování může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu  
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 (dále 
jen “SPRSS“), tj. podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny  
do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a jejichž poskytovatelé akceptovali Pověření. 

2. Zařazením sociální služby do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a akceptací Pověření ještě 
nevzniká poskytovateli sociálních služeb nárok na poskytnutí dotace na dofinancování. Jedná se jen  
o dílčí podmínky, přičemž další podmínky pro získání dotace na dofinancování a způsob určení její výše 
jsou uvedené dále v tomto Dodatku. 
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3. Dotace na dofinancování bude poskytována v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády  
č. 98/2015 Sb., o provedení §101a zákona o sociálních službách a se závaznou Metodikou MPSV  
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze, která je přílohou Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022. 

4. Dotaci na dofinancování nelze poskytnout: 

a) žadatelům, kteří mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má být dotace na dofinancování 
poskytnuta, dluhy k poskytovateli dotace na dofinancování po lhůtě splatnosti, 

b) žadatelům, kteří v předchozím období poskytnutou dotaci řádně nevypořádali a nevyúčtovali, 

c) fyzickým osobám, které neprokážou bezúhonnost, 

d) právnickým osobám, jejichž statutární zástupci neprokážou bezúhonnost dle ustanovení § 79 odst. 2 
zákona o sociálních službách, 

e) právnickým osobám, které se nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) právnickým osobám, které se nachází v likvidaci, 

g) žadatelům, vůči jejichž majetku je vedena exekuce, 

h) žadatelům, kteří v období od podání žádosti o dotaci na dofinancování do uzavření smlouvy o dotaci 
nebo dodatku ke smlouvě pozbyli oprávnění k poskytování dané sociální služby (registraci) a/nebo již 
nejsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo pokud byla daná sociální služba 
vyřazená ze základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, 

i) žadatelům, kteří mají v evidenci daní zachycený daňový nedoplatek, nebo kteří mají nedoplatek  
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení  
nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Tyto skutečnosti budou žadatelem deklarovány formou čestného prohlášení při podání žádosti. 

5. Dotace na dofinancování může být poskytnutá jen na základě žádosti poskytovatele sociální služby  
o poskytnutí dotace (dále jen “žádost“) podané ve 2. kole dotačního řízení v souladu s Částí IV. tohoto 
Dodatku. V mimořádném případě, nebude-li v aplikaci OKslužby z technických či jiných důvodů umožněno 
podávání žádostí ve 2. kole dotačního řízení dle tohoto Dodatku, vyhrazuje si Jihočeský kraj právo 
postupovat dle platné Metodiky a rozdělit dotaci na dofinancování dle původních žádostí na rok 2022. 
V případě, že doplatek dotace ze státního rozpočtu nebude Jihočeskému kraji poskytnutý, 2. kolo 
dotačního řízení se ruší. 

6. Na dotaci na dofinancování není právní nárok. 

Část IV.  

Podání žádosti o poskytnutí dotace na dofinancování 

1. O dotaci na dofinancování může požádat poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění  
k poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci  
na dofinancování a/nebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb  
(§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách) na daný druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci  
o dofinancování. Žádost nelze podat v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních 
služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb. 

2. Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě výlučně prostřednictvím internetové aplikace 
OKslužby a pouze v termínu od 16. 9. 2022 do 23. 9. 2022. 

3. Každý poskytovatel sociální služby podává pouze jednu žádost. 

4. Poskytovatel sociální služby je povinen v žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje. V rozpočtu služby 
žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem o sociálních službách  
pro příslušný druh sociální služby pro rozsah dle vydaného Pověření. V rozpočtu služby žadatel použije 
pouze nákladové položky, které si sám určí, a to dle potřeby jejich dofinancování. Požadovaná 
dotace na dofinancování bude u každé takto vybrané nákladové položky ve stejné výši jako 
plánované náklady. Jiné náklady, než které je potřeba dofinancovat, ani jiné předpokládané zdroje 
mimo požadovanou dotaci na dofinancování se v rozpočtu služby v žádosti neuvádějí. V případě 
sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi se bude rozpočet a žádost o dotaci na dofinancování 
vztahovat pouze na období 1.7.2022 – 31.12.2022. 

5. K žádosti je poskytovatel sociální služby povinen připojit přílohy: 

a) formulář Čestné prohlášení k žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2022, 

b) formulář Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby, 
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c) úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v případě, že žadatel je evidující osobou podle tohoto 
zákona. 

6. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem, než prostřednictvím příslušné aplikace jsou neplatné. 

7. Žadatel je povinen na žádost odboru sociálních věcí KÚ JčK bezodkladně poskytnout požadované 
doplňující informace související s podanou žádostí o dotaci na dofinancování a s poskytovanými sociálními 
službami. 

8. Poskytovatel sociální služby, který podá žádost dle tohoto Dodatku, tímto vyjadřuje svůj souhlas  
se zveřejněním údajů ze žádosti, včetně údajů o jeho osobě a podmínek, za kterých mu byla dotace  
na dofinancování poskytnuta, a to způsobem stanoveným poskytovatelem dotace na dofinancování. 

Část V.  

Posouzení žádosti, stanovení návrhu výše dotace na dofinancování  

a rozhodování o jejím přidělení 

1. Posouzení žádosti je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je 
požadována dotace na dofinancování, a to po formální i věcné stránce. 

2. Posouzení formálních náležitostí žádosti provádí pracovník odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, který zejména posuzuje zda: 

a) žádost byla podaná v souladu s Částí IV. tohoto Dodatku, 

b) žádost je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi. 

3. Věcné posouzení žádostí a stanovení návrhu výše dotace na dofinancování je prováděno odborem 
sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se při posouzení řídí Dodatkem a zohledňuje 
kapacitu každé služby zařazenou do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2022. 

4. Výše návrhu dotace na dofinancování pro jednotlivé sociální služby bude stanovena podle vzorců 
uvedených v Příloze č. 1 “Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu 
poskytování sociálních služeb v roce 2022“ Metodiky s tím, že pro 2. kolo dotačního řízení se využijí údaje 
o nákladovosti jednotlivých služeb v již uzavřeném roce 2021 a zohlední se aktuální výše meziroční 
inflace. Tento výpočet bude použitý pouze v případě, že celkový objem požadovaných dotací  
na dofinancování po případných korekcích během hodnocení žádostí bude vyšší než objem disponibilních 
prostředků pro 2. kolo. V opačném případě bude výše návrhu dotace na dofinancování ve výši požadované 
dotace na dofinancování po případných korekcích. 

5. Věcné posouzení žádostí a vypočtené návrhy výše dotací na dofinancování pro jednotlivé sociální služby 
budou předložené k projednání v Dotační komisi, jejíž členové jsou nominovaní krajskou samosprávou. 

6. Návrhy výše dotací na dofinancování pro jednotlivé sociální služby jsou následně předložené ke schválení 
Radě Jihočeského kraje a Zastupitelstvu Jihočeského kraje. 

7. Hodnotící proces končí usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje o poskytnutí dotace na dofinancování 
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. 

8. Rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje ohledně odmítnutí žádosti nebo neposkytnutí dotace  
na dofinancování je konečné. 

9. Zaměstnanci kraje zařazení do Krajského úřadu Jihočeského kraje nejsou oprávněni poskytovat informace 
o skutečnostech, o kterých rozhoduje Zastupitelstvo Jihočeského kraje před jejich přijetím příslušným 
orgánem, a to ani tehdy, jestliže se na přípravě materiálu pro jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje 
podílejí. 

10. Všichni žadatelé budou informováni o rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje ve věci 
přidělení/nepřidělení dotace na dofinancování v přehledových tabulkách na webových stránkách 
Jihočeského kraje. Nevyhovění žádosti včetně důvodu nevyhovění bude žadatelům sděleno pouze formou 
zveřejnění této informace na webových stránkách Jihočeského kraje a žadatelé podáním své žádosti  
ve 2. kole tento způsob sdělení akceptují. 

11. Příjemce je povinen seznámit se prostřednictvím příslušné aplikace s hodnocením své žádosti u každé 
jednotlivé sociální služby, včetně vyčíslení neuznatelných nebo nadhodnocených nákladů. 
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Část VI.  

Uzavření smlouvy, platební podmínky 

1. Po schválení výše dotace na dofinancování Zastupitelstvem Jihočeského kraje bude mezi poskytovatelem 
dotace na dofinancování (Jihočeským krajem) a příjemcem dotace na dofinancování (žadatelem) 
uzavřený dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 Dodatku. 

2. Poskytovatel sociální služby je povinen neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihočeského kraje o nastalých změnách údajů uvedených v žádosti, které mají vliv na textaci 
smlouvy (dodatku ke smlouvě) před jejím uzavřením, splněním oznamovací povinnosti poskytovatele 
sociální služby ve vztahu k registrujícímu orgánu není splněna povinnost žadatele oznámit změny  
dle tohoto odstavce. 

3. Dotace na dofinancování bude zasílána bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele 
dotace na sjednaný účet příjemce (je-li příjemcem obec, tak na účet vedený u ČNB, příspěvkovým 
organizacím zřízeným obcí bude dotace na dofinancování poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu 
zřizovatele vedeným u ČNB). 

4. Dotace na dofinancování bude vyplacena po uzavření dodatku ke smlouvě jedinou splátkou  
ve výši 100 % nejpozději do 30. 11. 2022. 

Část VII.  

Čerpání dotace na dofinancování, uznatelné a neuznatelné náklady 

1. Příjemce dotace na dofinancování je oprávněn ji použít pouze na úhradu nákladů, které souvisí  
s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování 
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, a to v rozsahu 
dle Pověření. 

2. Věcné vymezení uznatelných a neuznatelných nákladů, tak jak je uvedené v Metodice, zůstává 
v platnosti i pro 2. kolo dotačního řízení. 

Část VIII.  

Povinnosti příjemce dotace na dofinancování, finanční vyúčtování a vypořádání 

1. Příjemce dotace na dofinancování je při jejím čerpání a zajišťování prokazatelnosti čerpání povinen 
především: 

a) použít dotaci na dofinancování pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta, v souladu s údaji v žádosti 
o dotaci na dofinancování ve 2. kole dotačního řízení a jejím hodnocením a zároveň dodržet podmínky 
uvedené v Části VII., 

b) vést své účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést 

je tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně všechny náklady a výnosy 

spojené s dotací na dofinancování poskytnutou dle tohoto Dodatku, 

c) zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání účelových finančních prostředků z více zdrojů 
na stejný konkrétní náklad. 

2. Příjemce je povinen nejpozději do 20. 1. 2023 provést finanční vyúčtování na formuláři uvedeném 
v Příloze č. 4 Dodatku a vypořádání poskytnuté dotace na dofinancování na formuláři uvedeném  
v Příloze č. 5 Dodatku, které nahrazují formuláře Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 ve znění dle schválené 
Metodiky. 

3. Příjemce je dále povinen doručit v témže termínu prostřednictvím e-mailu podepsaného uznávaným 
elektronickým podpisem zaslaného na adresu osovdotace@kraj-jihocesky.cz v elektronické podobě 
samostatnou sestavu nákladů a výnosů (z účetního softwaru) v členění podle jednotlivých 
účetních dokladů prokazující čerpání dotace na dofinancování poskytnuté dle tohoto Dodatku. 

Část IX. 

Harmonogram 

Datum vyhlášení  16. 8. 2022 

Termín pro podávání žádostí  16. 9. 2022 - 23. 9. 2022 

Termín pro konzultace 16. 8. 2022 – 23. 9. 2022 

mailto:osovdotace@kraj-jihocesky.cz
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Hodnocení žádostí a schvalování výše dotace na 
jednotlivé sociální služby v orgánech kraje 

26. 9. 2022 – 13. 10. 2022 

Termín vyplacení dotace na dofinancování do 30. 11. 2022 

Uznatelnost nákladů 

1. 1. 2022 (v případě sociálních služeb azylové 

domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické 

dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi od 1. 7. 2022) - 31. 12. 2022 

Finanční vyúčtování a vypořádání do 20. 1. 2023 

 

V případě změn v termínech zasedání Rady Jihočeského kraje či Zastupitelstva Jihočeského kraje může být 
harmonogram upraven. 

      Část X. 

Přílohy k Dodatku 

Příloha č. 1 - Vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

Příloha č. 4 - Formuláře pro vyúčtování účelové dotace včetně dofinancování 

Příloha č. 5 - Formulář pro finanční vypořádání účelové dotace včetně dofinancování 

 
Kontaktní osoby (odbor sociálních věcí): 

Ing. Jiří Pavlíček tel. 386 720 781 mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz 
Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646 mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz 
Ing. Lucie Marischková tel. 386 720 783 mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz 
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